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Ângajamehtul promoției 1962Jr Proletari din toate țările, uniți-vă!

„Vom munci acolo
mi®!® patria

i nul acesta, uni- 
! yersitățile și in

stitutele pedagogi
ce de 3 și 5 ani 
de pe întreg cu
prinsul tării au 
dat patriei peste

de absolvenți. Peste 
de tineri și tinere cu o

3 000
3 000 _____ .
înaltă pregătire profesională, 
hotărîți să-și pună tot elanul, 
specific vîrstei lor, în slujba 
înflorii patriei noastre dragi.

De curînd, ei au încheiat 
examenul de stat. Cu drag 
își aduc aminte de fiecare 
examen, de fiecare an de 
studiu. Inima fiecăruia dintre 
ei este plină de dragoste și 
recunoștință față de partid 
pentru minunatele condiții de 
viață și de studiu ce le-au 
fost create în anii studenției. 
Iată-i acum pe cei mai mulți 
dintre ei, adunați în splendida 
sală a Palatului R.P.R., aștep- 
tînd cu emoție să înceapă 
adunarea festivă a absolven
ților. își împărtășesc cu drag 
planurile de viitor, manife- 
stîndu-și marea bucurie de a 
se afla la începutul unei ac
tivități pe care și-o doresc cît 
mai rodnică, cît mai folosi
toare patriei socialiste.

Ei fac parte din prima pro
moție de bursieri ai sfaturi
lor populare. Odată cu a- 
ceasta și-a încheiat studenția 
și prima promoție a institu
telor pedagogice de trei ani 
din București, Craiova. Timi
șoara și Cluj.

Tovarășul ALEXANDRU 
ROȘCA, director general în 
Ministerul învățămîntului a 
deschis adunarea festivă a ab
solvenților.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul academician ILIE MUR- 
GULESCU, ministrul învăță
mîntului.

„Pentru succesele pe care 
le-ați obținut în strădania 
dv. de a vă însuși cuceririle 
științei înaintate, pentru mo
dul în care ați știut să faceți 
față cu cinste îndatoririlor 
studențești, pentru elanul ti-

neresc cu care ați răspuns 
sarcinilor încredințate de 
partid și de statul nostru 
socialist, vă felicităm călduros 
și vă urăm un viitor fericit, 
cu mari realizări și alese 
bucurii".

Vorbitorul a prezentat apoi 
un însuflețitor tablou al în
floririi învățămîntului din 
țara noastră, prin grija parti
dului, pentru dezvoltarea 
multilaterală a tinerei gene
rații. Au apus pentru tot
deauna vremurile cînd școala 
medie și universitatea își des
chideau porțile numai în fața 
fiilor de moșieri și industria
și, în timp ce fiii oamenilor 
muncii erau ținuți departe de 
școală. Astfel, numai în anul 
1933, peste un milion de copii 
de vîrstă școlară nu urmau 
la școală. Puținii tineri, fii 
ai oamenilor muncii, care 
reușeau să intre pe porțile 
facultăților, trebuiau să sufe
re tot felul de umilințe și 
privațiuni pentru ca să ajun
gă la terminarea studiilor.

Cît entuziasm și cîtă bucu
rie domnesc astăzi în rîndul 
absolvenților din diferite fa
cultăți și institute!

în majoritate, absolvenții 
vor pleca să lucreze ca profe
sori la sate, să sprijine în
florirea școlii de 8 ani. „Ge
neralizarea învățămîntului de 
8 ani — a subliniat vorbito
rul — înfăptuită prin grija 
statului nostru socialist pen
tru instruirea și educarea ma
selor largi, pentru ridicarea 
nivelului cultural al poporu
lui, situează țara noastră prin
tre țările înaintate ale lumii 
în ce privește dezvoltarea 
științei și culturii și participa
rea maselor largi la bineface
rile vieții spirituale. Prima 
dumneavoastră îndatorire este 
să coptribuiți activ la îndepli
nirea principalelor sarcini ale 
școlii noastre de cultură ge
nerală în anii care vin : con
solidarea generalizării învăță
mîntului de 7 ani, desăvîrși
rea trecerii la învățămîntul 
general de 8 ani, ridicarea ni
velului întregului nostru în-

vățămînt, întărirea educației 
comuniste a tineretului șco
lar. Școlii noastre și cadrelor 
didactice — printre care vă 
numărați acum și dumnea
voastră — le revin sarcini de 
mare importanță : de a asigu
ra tineretului școlar, odată cu 
un larg orizont de cultură ge
nerală, o strînsă îmbinare a 
cunoștințelor cu practica, cu 
munca productivă.

După încheierea colectivi
zării agriculturii, înfăptuită 
în acest an, problemele mari 
ale agriculturii în noua etapă 
a dezvoltării ei pot fi re
zolvate numai prin parti
ciparea întregii mase a țără
nimii colectiviste, pe care tre
buie să o ajutăm să-și însu
șească temeinice cunoștințe 
agrozootehnice. Prin aceasta, 
succesele agriculturii noastre 
socialiste sînt organic legate 
de ridicarea nivelului cultural 
și politic al țărănimii. 
Dumneavoastră vă revine sar
cina să munciți astfel ca ab
solvenții pe care-i veți pre
găti să poată lucra pe ogoare 
într-un fel nou. Vă revine, de 
asemenea, sarcina ca paralel 
cu munca didactică din școa
lă să fiți buni activiști pe 
tărîm obștesc, printr-o intensă 
participare la instruirea și 
educarea maselor țărănești, la 
viața politică și culturală a 
satului nou.

Realizările dv. la locul de 
muncă reprezintă o părticică 
din efortul creator al poporu
lui pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului. înce- 
pînd din acest an, poporul 
nostru vă încredințează co
piii săi, și nobila misiune de 
a vă devota instruirii și edu
cării lor. Aveți datoria să 
răspundeți cu avînt încrederii 
și cinstei care vi se acordă.

Luînd apoi cuvîntul, tova
rășul VIRGIL TROFIN, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., a 
felicitat pe tinerii absolvenți 
ai universităților și institute
lor pedagogice.

Dumneavoastră, dragi tova
răși — a spus

faceți primii pași pe drumul 
profesiei în condițiile avîntu- 
lui cu care poporul muncitor, 
condus cu înțelepciune și fer
mitate de Partidul Muncito
resc Romîn, traduce în viață 
Directivele celui de-al III-lea 
Congres al partidului, obți- 
nînd succese istorice în toate

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului

vorbitorul

Spre bazele de recepționare
a produselor agricole

Zilnic sute de camioane 
transportă la bazele de recep
ționare a produselor agricole 
cantități însemnate de cereale 
din producția realizată de 
gospodăriile agricole de stat 
și din cea vîndută statului de 
către gospodăriile colective 
pe bază de contracte.

Lucrătorii din G.A.S. și co
lectiviștii care însoțesc con
voaiele de mașini au găsit a- 
sigurate anul acesta la baze 
condiții mai bune de recep
ționare și de condiționare a 
cerealelor, 
mai buna 
pacitatea

precum și pentru 
lor depozitare. Ca
de înmagazinare a

128 000 tone, 
fost electrifi- 

cu benzi 
cu

fost mărită cu 
noi magazii au 
cate și înzestrate 
transportoare și șnecuri, 
aparate pentru determinarea
umidității cerealelor. A fost 
mărită astfel capacitatea zil
nică de preluare a produse
lor.

La toate bazele s-au luat 
măsuri pentru buna depozi
tare a cerealelor de sămînță 
livrate de stațiunile agricole 
experimentale și gospodăriile 
de stat.

• Știință

Uzinele Ploiești. Pe platoul de montare se asamblează 
o nouă instalație de foraj.
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La Fabrica de conserve Burdujeni

Producție sporită de conserve
de fructe și legume

SUCEAVA (de la 
corespondentul no
stru). In acest an, 
planul de produc
ție al Fabricii de 
conserve din fruc
te Burdujeni a spo
rit cu 23 la sută 
prin înzestrarea cu 
utilaje noi ca și da
torită 
luate 
buna 
muncii. Se va pro-

măsurilor 
pentru mai 
organizare a

duce în acest 
cantitate mai 
de i 
muri, 
etc.

O
centrală 
tuit-o și 
sezon asigurarea cu 
materia primă ne- 
cesară producerii a 
25 sortimente din 
conserve de fructe 
și legume.

an o 
mare 

ge-dulceață,
, compoturi

preocupare 
a consti- 
în acest

Pini în prezent 
s-au contractat pe
ste 2 000 de tone de 
fructe și legume și 
acțiunea continuă.

Măsurile luate la 
Fabrica de conser 
ve și fructe Burdu
jeni vor face ca și 
in acest an planul 
de producție să 
fie îndeplinit și de
pășit.
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Modernizări
generale și totaleîn procesul 

de producție
La Fabrica de celuloză 

hîrtie „Steaua roșie" din Ba
cău a fost pusă recent în func
țiune o nouă mașină „preș- 
pat" care trage în suluri sur
plusurile rezultate la sortarea 
celulozei. Această mașină con
tribuie la îmbunătățirea fabri
cării ambalajelor.

Tot aici se construiesc încă 
două decantoare pentru apele 
grase ce se colectează de la 
mașini. Noile decantoare îm
preună cu cele existente vor 
servi la recuperarea totală a 
fibrelor celulozice.

Compresor 
frigorific 

de 560 000
kilocalorii-orâ
La Uzinele „Tehnofrig" din 

Cluj a fost proiectat și con
struit un nou compresor fri
gorific de 560 000 kilocalorii / 
oră.

Noul compresor prezintă o 
serie de caracteristici tehnice 
superioare tipurilor realizate 
anterior.

Adaptarea unor soluții con
structive noi a dus la micșo
rarea dimensiunilor agregatu
lui. Consumul de metal care 
revine pentru fiecare kilocalo
rie produsă este mai mic, iar 
reglajul în trepte, acționat hi
draulic, reprezintă o soluție 
tehnică originală.

(Agerpres).

Aspect de Ia adunarea absolvenților.

In ultimele luni,. văzut cu un sistem 
industria noastră a 
realizat o serie de 
noi produse tehni
co- medicale. Prin
tre acestea se nu
mără microscopul 
de cercetare fabri
cat la întreprinde
rea optică romînă. 
Aparatul este pre-

complex de foto
grafiere și proiec
ție, putîndu-se rea
liza simultan foto
grafii în culori sau 
alb-negru, precum 
și proiecția filmată 
a imaginii.

La Industria teh-

r.ica medicală a fost 
realizat un aparat 
pentru narcoză, de
stinat secțiilor de 
chirurgie. Cu acesta 
se pot aplica ane
stezii cu diverse 
substanțe.

(Agerpres)

Cu iolele pe lacul Herăstrău

R. P. Romînă se pronunță consecvent 
pentru înfăptuirea dezarmării

Răspunsul președintelui Consiliului 
de miniștri al R. P. Romine, 

Ion Gheorghe Maurer, 
la scrisoarea proi. John Bernal

După cum s-a mai enunțat, în legătură cu Congresul mondial 
pentru dezarmare generală și pace care se desfășoară la Mos
cova, președintele Comitetului in ternajional da pregătire a Con- 
giesului, prof. John Bernal, a adresat o scrisoare șefilor guverne
lor reprezentate în Comitetul celor 18 state pentru dezarmate, 
solicitîndu-i să-și expună punctul de vedere în problema dezarmării, 
generale și totale.

Publicăm mai jos răspunsul președintelui 
al R.P, Romîne, Ion Gheorghe

Stimate domnule Bernal,

îmi este deosebit de plăcut 
să răspund invitației dv. de a 
prezenta Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace punctul de vedere al 
guvernului romîn ta proble
mele de cea mai mare impor
tanță pentru soarta omenirii 
pe carq le dezbate acest con
gres.

Ideea dezarmării generale și 
totale și-a croit drum adînc 
ta conștiința întregii omeniri. 
Interesele tuturor popoarelor, 
amenințate de primejdia ni
micitoare a războiului nucle
ar, cer să se ia de pe umerii 
lor povara, tot mai grea, a 
cursei înarmărilor și ca uria
șele sume cheltuite pentru 
mijloace de distrugere să fie 
folosite ta scopuri productive, 
pentru înflorirea civilizației și 
culturii umane.

Republica Populară Romînă 
s-a pronunțat consecvent la 
O.N.U. și în alte foruri inter
naționale pentru încheierea 
unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală. Ca țară mem
bră în Comitetul celor 18 sta-

Minunat tineret
ilele de la sfîrși- 

lunii iunie au 
zile obișnui

au programul 
de muncă, cu 

grijile 
lor. 
în 

strîngerea recoltei 
porumbului, 

și in 
școa- 
peste 
nor- 

ener-

eforturile, 
și bucuriile 

Lucrul a mers bine, și 
cîmp, la 
sau la prășitul 
și în uzine, și în fabrici, 
minele de cărbuni, și la 
lă. și pe șantiere — 
tot viața s-a desfășurat 
mal, în ritmul ei viu, 
gic. Au fost zile bune, rodni
ce, și după orele de muncă 
sute de mii de tineri și-au 
văzut de programul lor din 
timpul liber, s-au bucurat de 
odihna binemeritată, au udat 
florile din grădină, au conti
nuat lectura unei cărți, și-au 
luat sora sau fratele sau pă
rinții, și-au dat întîlnire și 
s-au dus la un spectacol ori 
s-au plimbat, ori și-au schim
bat hainele de lucru și. îm- 
brăcați de sărbătoare, 
dus la școală, să-și 
mele examene de 
an. Unii au scris 
alții au compus o 
unei fete, alții au 
programul unei serbări, lă că
minul cultural, alții au ajutat 
cîte ceva în gospodăria 
în casa părintească. Ca 
timpul petrecut la locul 
muncă, sub mii și mii

forme se desfășoară și cea
laltă parte a zilei.

Dar iată că un tînăr miner, 
de la o mină de cărbuni, și 
un elev din clasa a Xl-a a 
unei școli, și un tînăr ostaș, 
și o colectivistă lînără, și o 
altă utemistă, muncitoare,
Stingă Maria, și un grup de 
utemiste de la „Electropreci- 
zia“ din Săcele, și un 
mist lăcătuș la uzinele

Troian Coșovei

teze, să discute între 
ia atitudine. Unii au 
pe la un oficiu poștal 
cumpărat plicuri, alții 
acasă plicuri colorate pe care 
le trimit de obicei prieteni
lor, simpatiilor, și toți aceștia 
se închid pentru un ceas-

Maurer,
Consiliului da Miniștri

sprijină proiectul pre
de guvernul JÎ.R.S.S.,

ei, să 
trecut 

și au 
au

scrisorile lor sînt aici, pe 
masa mea de lucru. Spicuiesc 
rînduri, fraze din aceste scri
sori : „Am rămas surprinsă 
de faptul că mai poate exista 
cineva care să trăiască din 
sudoarea altora“, scrie tînăra 
colectivistă Alexandrina Con
stantin din Dobrogea. 
ai putut să-ți trădezi 
buni tovarăși de 
Șterge această pată

„Cum 
cei mai 
muncă ? 
rușinoa-

s-au 
dea ulti- 
sfîrșit de 
o poezie, 
scrisoare 

repetat

sau 
și 

de 
de

publica“ 
grup de fete 
de
Și 
de 
industrializarea lemnului, 
o altă utemistă 
gospodărie colectivă 
brogea, și un tînăr zootehnist, 
și încă 
de tineri 
tut de 
obișnuit, 
mai preocupați, 
rați, cu expresii 
îngrijorate.

S-a întîmplat 
grav care ii obligă să medi-

confecții i 
tînăr, 
complexul

un
la

Brașov, și 
de la fabrica 
din Tg.

N. i
Jiu, 

Bălan, 
pentru 

și 
de la o 

din Do-

un număr însemnat 
și tinere s-au abă- 
la
s-au

programul l v 
întors ceva 
mai îngîndu- 
supărate sau

ceva foarte

/«

două în camera lor și scriu, 
aștern pagini întregi cu gîn- 
durile lor, cu sentimentele lor. 
Unii au fost în schimbul de 
noapte ori au întîrziat pe la 
brigăzile de cîmp și, tîrziu, 
cînd se întorc acasă, se închid 
în camera lor, singuri sau în 
grupuri și aștern scrisori.

Toate aceste scrisori 
aceeași adresă și cînd se 
strînge la un loc vor fi
maldăr uriaș și cuprind a- 
ceeași problemă, o problemă 
importantă, și-i datoria lor 
să-și spună cuvîntul. Ei sint 
răspîndiți în toată țara —

au 
vor 
un

să", scrie muncitoarea Stînga 
Maria. „Cum e posibil în epo
ca în care oamenii zboară în 
Cosmos, tu să trîndăvești ?“. 
„Cred că este un accident“. 
„Ne simțim rușinate că Frie
del îl exploatează pe tatăl lui, 
le exploatează pe mama și pe 
sora lui...“. „A greșit cum
plit...“. „Sîntem indignați că 
se mai află tineri care con
sideră munca o rușine sau o 
povară“. „Va fi oare un vii
tor parazit ? Nu credem că 
va ajunge pînă aici“. „Friedel 
are o atitudine necuviincioa
să față de muncă". „Munca 
este o datorie sfîntă, munca

este cinste și onoare“. „Munca 
este un drept cucerit". „Prin 
muncă omul își dobîndește 
adevărata valoare“. „Munca 
este izvor de bucurie și feri
cire“. „Nu-i nimic mai fru
mos pentru un tînăr decît să 
muncească într-un colectiv, să 
se bucure de încrederea și 
stima tovarășilor". „Nu există 
o cinste și o fericire mai 
mare decît să fim construc
tori ai socialismului în patria 
noastră“. „Cred că Friedel a 
greșit, e un accident“. „în- 
toarce-te Friedel la tovarășii 
tăi. la colectivul tău...“.

Ce s-a întîmplat așa grav, 
în stare să trezească aseme
nea ginduri, asemenea accente 
în inima acestor tineri ? S-a 
întîmplat că un tînăr în vîrstă 
de 18 ani — la majorat — 
pe nume Friedel 
dintr-o familie cu 
tradiții de muncă 
cinstită — nu vrea 
ceașcă. Sub influența 
elemente rele, Friedel nu vrea 
să muncească, s-a așezat pe 
trîndăvie și distracții, își ex
ploatează și jignește părinții, 
sora. Așadar, un tînăr de 18 
ani a îndrăznit să disprețu
iască și să sfideze munca; 
manifestă o atitudine străină, 
burgheză față de muncă; cal
că dreptul sfînt, dreptul cu-

Mensch, 
frumoase 
și viață 
să mun- 

unor

(Continuare în pag. a IV-a)

te, ea 
zentat 
care cuprinde prevederi con
crete, realiste și eficace în 
acest scop. Delegația romînă 
a subliniat necesitatea ca prin
cipalele măsuri ce urmează să 
fie puse în aplicare să ducă 
încă de la începutul procesu
lui de dezarmare la înlătura
rea pericolului unui război 
racheto-nuclear și la stăvili
rea cursei înarmărilor.

Ne exprimăm speranța că 
rațiunea politică și influența 
crescîndă, pe care o exercită 
lupta popoarelor pentru pace, 
vor determina acele guverne 
care acționează în sens con
trar Și ridică obstacole în ca
lea dezarmării să se situeze 
Pe poziții constructive spre a 
se asigura progresul tratati
velor.

Guvernul romîn consideră 
că paralel cu elaborarea tra
tatului de dezarmare generală 
și totală, care trebuie să con
stituie preocuparea principală 
a Comitetului celor 18, ar fi 
utilă adoptarea imediată a 
unor măsuri menite să ducă 
la slăbirea încordării interna
ționale. O mare însemnătate 
practică ar avea hotărîrea de 
nerăspîndire a armelor nu
cleare și crearea unor zone 
denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, idee care cîș- 
tigă teren în opinia publică 
și în rîndul unor state iubi
toare de pace.

,Vă rog, stimate domnule 
Bernal, să asigurați congresul 
că guvernul Republicii Popu
lare Romîne, exprimînd năzu
ințele întregului popor romîn 
și inspirîndu-se în politica sa 
externă din înaltele idealuri 
ale păcii, a făcut și va con
tinua să facă și în viitor tot 
ce-i stă în putință pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și totale, pentru triumful cau
zei colaborării și prieteniei 
între popoare.

Urînd succes deplin congre
sului, înalt for care reunește 
eminenți reprezentanți ai miș
cării pentru pace din întreaga 
lume, îmi exprim convinge
rea că lucrările lui vor consti
tui o importantă contribuție 
la lupta generală a popoarelor 
pentru asigurarea unei păci 
trainice.

Ion Gheorghe Maurer
Președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

★

Răspunsul președintelui Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne, 
a fost citit în ședinfa plenară din 
dimineața zilei de joi a Congre
sului mondial pentru dezarmare 
generală și pace de către șeful 
delegajiei romîne, acad. Mihail 
Ralea, fiind ascultat cu viu interes 
de către participanji.
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mașinilor de calcul construite îu 
tară. Deși aceste mașini sînt de 
dimensiuni reduse totuși cu ele 
s-att putut rezolvă numeroase 
probleme de tipul de mai sus 
cu rezultate economice deosebit 
de satisfăcătoare. Față de costul 
calculelor cu ajutorul acestor

La Institutul Meteo
rologic din Bucu

rești.
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Pe unul din șantie
rele Uzinei de pro
duse ezotoase din 
Ruslavi (U.R.S.S.).

■- • j ——

o o
Șanț

La combinatul 
metalurgic din No- 
vokuznețk s-au fo
losit pentru prima 
oară îh U.R.S.S., in
stalații autoritate de 
suflat aerul în fur- 
nalte.

Instalația auto
mată este înzestra
tă cu aparate pneu- 
mb-electrice de fa
bricație sovietică, 
în instalație se se
lectează regimul 
optim de suflare a 
aerului în fiecare 
din cele 16 guri de 
vînt ale furnalului. 
Cu aparatele insta- 

se măsoară 
permea- 

pentru

ră. Grație unei so
luții originale, ter
mometrul va găsi 
o largă folosire 
pentru prevenirea 
incendiilor în mine. 
Plasat în orificil 
speciale în galerii, 
termometrul Va a- 
vertiza împotriva

atracțiilor asupra 
pămîntului, ceea ce 
are o mare impor
tanță în condițiile 
înghețului etern.

Cu ajutorul unui 
transportor cu ban
dă. fără a folosi 
macarale, din aces
te blocuri poate fi 
construită în două 
zile o casă cu două 
etaje. Blocurile se 
îmbină între ele cu 
ajutorul unui clei 
sintetic special.

Preparat 
pentru 

zootehnie

Automatizarea calculelor
m economie

lației
continuu 
bilitătea 
gaze a încărcăturii 

momentul ne- 
se deschid 

se închid o 
din gurile de

Termometru 
termistor

Specialiștii de la 
catedra de eleclro- 
automatică și elec
tronică de la Insti
tutul politehnic din 
Poznan (R. P. Po
lonă), au creat un 
așa-nutniț 
metru 
pentru 1 
temperaturii în li
mitele variind între 
minus 20 de grade 
și plus 150 de gra
de C. Termometrul 
dispune de un ele
ment sensibil spe
cial cu care se 
poate atinge obiec
tul sau materialul 
Cercetat și obține 
imediat date referi
toare la temperatu-

Avionul 
transportă

... casa
A fost creat 

nou material 
construcții pentru 
clădiri care se con
struiesc la Mirnîi 
— centru al indus
triei sovietice de 
diamante aflat în 
Iakutia. Este vorba 
de blocuri extrem 
de ușoare din alu
miniu și matefial 
plastic spumos.

Din tablă de alu
miniu se fac blocuri 
cu o formă prelun
gită care în inte
rior se umplu cu 
un material- sinte
tic poros. Ele sînt 
atît de ușoare îneît 
pot fi transportate 
cu avionul sau eli
copterul. în afară 
de aceasta, se mic
șorează de 20 de 
ori presiunea con-

B. Erhardova, de 
la Institutul de 
razitologie de 
lingă Academia de 
Științe din R. S. 
Cehoslovacă, a ob
ținut un nou pre
parat chimie efi
cient pentru com
baterea maladiei 
hepatoverminale la 
animalele de 
și vînat. 
maladie 
economiei naționale 
a Cehoslovaciei pa
gube care se ridică 
anual la 600 mili
oane de coroane.

Zăcămînt 
de sulf sub 
albia Visftilei
Cercetări geolo

gice au dus la des
coperirea unui im
portant zăcămînt de 
sulf sub albia Vis- 
tulei, în regiunea 
Tartlobrzeg. Con
form primelor eva
luări, acest zăcă
mînt ar reprezenta 
aproape 10 la sută 
din totalul resurse
lor de sulf ale Po
loniei.

LÀ GRANITA DINTRE REAL

$1 FANTASTIC

Cercetări
ale savanților

chirurgi
Prof. Alexandru Sabanov

...Operații complicate la plămîni și inimă, reînvierea după 
moartea clinică, hipotermia profundă, înlocuirea temporară 
a inimii și rinichilor cu aparate... In urină cu cîteva zeci de 
ani nici nu se putea visa la așa ceva. Acum, acestea sînt 
intervenții pe câre chirurgii le fac în mlmCrbase spitale.

Să luăm de pildă problema înlocuirii organelor pierdute 
sau „uzate". Chirurgia este pe punctul de a face asemenea 
operații. S-au creat deja modele de inimă artificială din ma
terial plastic, care s-au dovedit „viabile” în cadrul expe
riențelor pe animale.

ă pornim de la cî
teva cazuri îll eRre 
se aplică o așa-zisă 
automatizare a cal
culelor.

în fiecare zi se 
pune în expioata- 
ferăte următoarea 

Siiit disponibile în 
vâgoalre de marfă 

ase- 
alle

țit precizată și aceasta se face 
cu ajutorul tehnicienilor de spe
cialitate din domeniul respectiv, 
în primul rînd, trebuie să se 
exprime scopul urmărit 
de cost redus, distanța 
etc, prințr-o exprimare 
tică. Se stabilește apoi

problemă : 
unelti gări 
goâle și pe de altă parte 
menea vagoane se cer în 
gări. Deplasarea acestor i'dgoa- 
ne, dirttf-Un Inc In altul, repre
zintă lin transport obligator, dar 
Intr-un anumit sens nefolositor 
fi deci lungimea totală a circu
lației vagoanelor paule trebuie 
redusă la minim. în unele 
zuri, o asemenea 
rezolvă simpla. în ansamblul re
țelei noastre feroviare problema 
devine însă extrem de comple
xă. Numărul gărilor din țară 
este de ordinul sutelor și deci 
putem avea un mare număr de 
puncte în care sînt vagoane goa
le ți un număr mare de puncte 
unde sînt Cereri. în afară de a- 
ceasta se mai adaugă încă două 
dificultăți esențiale ; prima, că 
între gări nu există o singură 
rută posibilă ți deseori chiar mai 
mult de două. A doua dificul
tate provine din faptul că solu
ția unei asemenea probleme tre
buie dată repede, să zicem în 
interval de cîteva ore pentru ca 
ordinele de transport să soseas
că ți să se execute la timp.

Pentru toate aceste probleme 
este necesar un 
mare de calcule. în 
portului' Vagoanelor 
presupunem că este 
calculăm distanțele 
stații, aceasta reprezintă aproxi
mativ 250 000 distanțe.

La noi în țară asemenea pro
bleme s-au rezolvat cu ajutorul

Cronica științei romînești

mașllli, economia care rezultă 
din aplicarea rezultatelor obți
nute este considerabilă. Se poate 
afirma că deseori această econo
mie reprezintă de 10—20 ori 
costul calculului respectiv.

Să spunem acum cîteva cuvin
te despre felul în care se auto
matizează aceste calcule într-o 
mașină de calcul modernă. Mai 
întîi, problema trebuie amănun-

—t preț 
minimă 

materna- 
procesul

tehnologic Iu cure se urmărește 
obținerea rezultatelor economice 
optimi*. Deseori din cauza mare
lui număr de parametri care 
descriu un asemenea proces, sînt 
necesare unele simplificări și 
aproximări. Aceste simplificări 
sînt legale și de caracteristicile 
mașinilor de calcul de care dis
punem. în unele cazuri, mașina 
de cnlctti nu poata rezolva o

problemă descrisă de relații ma
tematice foarte complexe ți o 
simplificare a acestor relații 
este necesară peptru a le aduce 
Ia nivelul posibilităților mași- 
nei. Aceste operații sînt legate 
și de ceea ce se numește 
rnoria mașinei” 
citâtea mașinei 
unele rezultate 
să se servească 
rior al calculului. Odată această 
operație terminată, problema 
este introdusă îu mașină pen
tru efectuarea automată a cal
culelor cârd se execută de către 
mașina cil viteze variind după 
caracteristicile hi 
tul dîndu-se sub 
obicei de către 
specializate.

„me- 
adică do capa- 

de a înmagazina 
parțiale de care 
în mersul ultc-

lașshii, rezulta- 
formă scrisă de 
mașini de seri»

Ing. ILIE PAPADACHE 
de la Institutul de cercetări 

electrotehnice

UȚH ECONOMIC
PENTRU CONSTRUCȚII ZOOTEHNICE

na dintre sarcinile 
importante trasate 
agriculturii de cel 
de al treilea Con
gres al partidului 
este sporirea nu
mărului de ani- 

îmbunătățirea canti- 
calitativă a produse- 
O condiție de bază 
aducerea la îndepli-

male și 
tativă și 
lor lor. 
pentru 
nire a acestor sarcini, o con
stituie asigurarea 
posturi corespunzătoare.

Pentru îndeplinirea vastului 
program de construcții în gos
podăriile agricole colective, 
trebuie să se folosească pe o 
scară cît mai largă soluții 
constructive ieftine, adică 
realizarea de construcții bune, 
care să aibă un consum mic

de materiale, majoritatea a- 
cestora să se găsească cu ușu
rință și în cantități suficien
te în regiunea respectivă, 
prelucrarea lor să fie ușoară, 
iar folosirea să nu ceară 
maiștri cu înaltă calificare.

Cercetările și experimentă
rile efectuate în ultimul timp 
de către Institutul de cerce
tări zootehnice, în raport cu 
cerințele producției, au pus la 
punct o serie de noi tipuri 
de construcții, mai practice 
și mai economice. Astfel, pen
tru creșterea și îngrășarea 
porcilor destinați producerii 
de carne s-a experimentat, cu 
foarte bune rezultate, un a- 
dăpost complex care permite 
întreținerea tuturor categorii
lor de porcine (scroafe ges-

tante, scroafe cu purcei în a- 
lăptare, tineret și porci la în
grășat) într-o singură con
strucție, in care trecerea 
scroafelor și a produșilor a- 
cestora făcîndu-se în mod re
gulat prin fiecare comparti
ment, îi dă caracterul de 
„flux continuu". Construcția 
s-a proiectat pentru 50 
100 scroafe matcă, adică 
cît este necesar pentru o 
podărie colectivă, care nu
specializată numai în crește
rea porcilor. Complexul are 5 
compartimente. (Vezi schița de 
mai jos). Primul comparti
ment este sălașul comun al 
scroafelor, cu o capacitate de 
26, respectiv 52 scroafe ges- 
tante sau în pregătire. El este 
închis, însă cu acces liber la

padoc, unde se face alimen
tarea și adăparea scroafelor. 
Al doilea compartiment este 
maternitatea cu 12, respectiv 
24 boxe de f atare, fiecare avînd 
boxe suplimentare pentru pur
cei. Cînd purceii împlinesc 
vîrsta de 10 zile, se unesc cîte 
două scroafe într-o boxă, ră- 
niînînd astfel boxe disponi
bile ntru alte scroafe. Ali
mentarea scroafelor în lacta- 
ție se face obișnuit în padoc 
și niilnal pe timp nefavorabil 
ea se face într-un spațiu liber 
din interiorul maternității. 
Hrănirea suplimentară a pur
ceilor se face în boxa lor. Al 
treilea compartiment este 
pentru tineretul de 2-4 luni; 
el are o capacitate de 200 sau 
400 capete. Aici se aduc pur-

ceii după înțărcare. Comparti
mentul acesta este închis și 
prevăzut cu uși 
asigură accesul 
doc.

După vîrsta de 
retul este trecut 
îngrășare

pe unde se 
liber La pa
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4 luni, tine- 
la secția de 

situată în spatele 
construcției. Această secție are 
2 compartimente — porci 4-6 
șl 6-8 luni — cu o capacitate 
de 200 respectiv 400 porci fie
care și este un simplu șopron 
pavat, cu padoc de asemenea 
pavat, partea acoperită ser
vind pentru odihna porcilor, 
Iar padocul pentru mișcare, 
Unde se face și administrarea 
hranei și apei tot din auto
mate. (Vezi fotografia de mai 
jos).

Avantajele acestui tip de a- 
dăpost constau în aceea că 
toate compartimentele sînt 
folosite în permanență, livră
rile de porci grași se succed 
periodic din 3 în 3 luni, con
strucția revine cu 43 la sută 
mai ieftină decît investiția 
necesară asigurării cazării a- 
celuiași efectiv de animale, 
însă după sistemul vechi (cu 
adăposturi separate pentru 
fiecare categorie de porcine), 
iar pentru îngrijirea porcilor 
este necesar cu 30 la sută 
mai puțină forță de muncă.

O altă problemă de actuali
tate este aceea a soluționării 
adăpostirii păsărilor din gos
podăriile agricole colective. 
Este cunoscut că acestea au 
ca sarcină să crească 500-600 
de păsări la 100 de ha arabil. 
Pentru 
acestui 
cetările 
folosite
— CU 
sau 1000 capete — sînt neeco- 
nomice, atît din punctul de 
vedere al costului construc
țiilor cît și al forțelor de 
muncă necesare îngrijirii pă-

asigurarea adăpostirii 
număr de păsări, cer- 
au arătat că cotețele 
pînă în ultimul timp 
capacități de 250-500

sărilor. In aceste condiții 
sînt indicate halele de mare 
capacitate, adică de 2 500 sau 
5 000 de capete. Costul pe cap 
de pasăre ce revine la un co
teț de mare capacitate, este 
cu 58 lei mai mic decît la 
unul de 250 capete și cu 61 
lei mai mic decît la un coteț 
de 500 capete.

întreținerea vițeilor imediat 
după fătare, constituie o pro
blemă foarte importantă în 
fermele de taurine. Pentru a-i 
întreține în condițiuni igieni
ce, este necesar ca în cadrul 
fermelor de Vaci să se con
struiască și grajduri de viței1 
maternitate. Un astfel de 
grajd se compune din 3 com
partimente : un compartiment 
maternitate, unde se produc 
fătările, care are un nurhăr 
de locuri egal cu 10 la sută 
din efectivul de vaci al fer
mei ; un compartiment — pro- 
fllactoriu prevăzut cu cuști in
dividuale pentru vițeii de 0-15 
zile și cu cuști colective de 
4 capete pentru vițeii de 15 
zile — 2 luni ; un comparti
ment colectiv pentru vițeii de 
2-6 luni unde animalele stau 
libere, pe așternut permanent 
și cu acces liber la padoc, pe 
timpul călduros.

Grajdul mai are ca anexe 2 
camere de furaje — una pen
tru vacile fătătoare și una 
pentru vițeii de 2-6 luni — și 
o cameră specială pentru de
pozitarea și încălzirea lapte
lui destinat vițeilor.

Crescuți în aceste grajduri 
vițeii au la dispoziție cele 
mai bune condiții de adăpos- 
tire și dîndu-li-se alimentația 
și îngrijirea necesară, vor pu
tea deveni la maturitate ani
male cu producții superioare.

?

Firește că există încă o distanță destul de mare între 
experiențele făcute pe animale șt operațiile pe oameni. Dar 
știința progresează cu pași uriași și clipa cînd chirurgii vor 
începe să facă operații de acest fel, este aproape.

O altă problemă pe care o examinează oamenii de știință 
din multe țări este aceea a „vederii artificiale’’.

Oamenii de știință lucrează la un ochi electronic care va 
putea reda Vederea orbilor. Este vorba de o operație ex
trem de delicată ; în partea centrală intactă a nervului optic 
se suturează electrozi legați de un aparat special. Cîțiva 
savanți americani, specialiști în vederea artificială, au 
ajuns la concluzia că este imposibil să se creeze un „ochi 
electronic” și consideră că cercetările în această direcție 
sînt sterile. Totuși, majoritatea oamenilor de știință continuă 
experiențele. Oamenii de știință sovietici au făcut un mare 
pas înainte în acest domeniu. Ei au reușit să creeze în cursul 
experiențelor pe cîini un fel de proteză nervoasă. „Gre
fele” de electrozi în nervul optic al unui cîine au fost, de 
asemenea, Concludente căci animalul șl-a păstrat vederea și 
s-a reușit să se înregistreze la acest cîine curenți bioelec- 
trici din creier.

Oamenii de știință sovietici au creat „un manipulator bio- 
electric”. Această mînă artificială execută comenzi pe care 
omul i le transmite în gînd : apucă un pahar cu apă, strînge 
mina care i se întinde etc. Creatorii acestei proteze minunate 
vor acum să învețe mîna să deosebească căldura de frig, 
adică s-o învețe să simtă. Pe viitor o proteză de acest fel 
va putea, probabil să înlocuiască perfect o mînă pierdută.

în ultimii ani, chirurgii s-au ocupat de tratarea bolilor 
vaselor coronare. In clinicile chirurgicale sovietice se folo
sesc diferite metode de tratare a acestor maladii în clinica 
institutului de medicină nr. 1 din Leningrad, condusă de prof. 
Feodor Ublov, laureat al premiului Lenin, se reali
zează blocarea retrosternată cu ajutorul noVocalnei. Iniția
torul acestei metode este prof. Ălexandr Vișinevski, emi
nent chirurg sovietic. Pentru tratarea Unor maladii ale rini
chilor, medicii sovietici practică, de exemplu, blocarea lom
bară cu novocaină. Această blocare se practică, de asemenea 
în tratamentul hipertoniei, bolilor de ochi, de nervi etc.

Astfel de blocări acționează asupra plexurilor nervoase de
terminate și în cele din urmă îmbunătățesc starea organe
lor deservite de acești nervi.

Medicii sovietici apreciază foarte mult și o altă metodă 
de tratare chirurgicală a bolilor vaselor coronare, elaborată 
și folosită de prof. Valieri Kazanskl din Moscova, operația 
denumită onientopexie. Se suturează la pericard capătul mi
cului epiploon (o cută a peritoneMui) care a fost scos în 
prealabil din cavitatea abdominală. După operație, capătul 
epiploonului este implantat în pericard și vasele lor san
guine se unesc. In felul acesta mușchiul cardiac primește o 
cantitate suplimentară de sînge care compensează randa
mentul insuficient al arterelor Coronare.

...Nu cred că mă înșel spunînd că problema grefării orga
nelor și țesuturilor deschide cele mal multe perspective 
chirurgie.

Marele om de știință sovietic acad. Vladimir Filatov, 
elevii săi, au redat vederea unui număr de peste 5000 
orbi. Metoda lui Filatov este acum aplicată nu 
U.R.S.S., ei și în alte țări.

Transplantarea organelor este o problemă cu 
complexă. Vladimir Demihov, șeful laboratorului 
plantare a organelor al Institutului Sklifosovski 
cova, lucrează la aceasta de mulți ani. El a reușit să reali
zeze pe cîini cîteva operații interesante, transplantarea unei 
a doua inimi suplimentare, a plămînilor și rinichilor, a unui 
cap.

Din nefericire, experiențele au dovedit că transplantarea 
unor organe ca inima, plămînii, rinichii sau membre întregi 
nu are deocamdată decît un efect temporar. La început țe
sutul se implantează și începe să funcționeze, dar în general 
el piere după cîtva timp. Aceasta se datorește, după, părerea 
oamenilor de știință, în special reacțiilor organismului 
provocate de fenomenul de incompatibilitate biologică a țe
suturilor.

Dacă știința reușește să treacă această barieră de incom
patibilitate biologică, problema transplantării organelor va 
fi rezolvată.

numai

Dr. MIRCEA GRIGORIU 
de la Institutul de cercetări 

zootehnice
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Homunculus“
mult mai 
de trans
din Mos- Paracelsus,

Malpighi 
vey,

(Schițe din istoria biologiei)
Redi, 
Har- 

Bulion, 
Linné, Darwin, Haé- 
kel, Mecinikov.

In mintea căruia din
tre noi, ori caie din
tre aceste nume, nu 
ne amintește uncie 
din cele mai pasionan
te momente din istoria 
științelor naluiii. din 
măreața luptă dusă 
secole de o rlndul de 
cei mai 1hâintu|i re
prezentanți al ■ ființei, 
împotriva miiticlstilu- 
Iul, împotriva tuturor 
acelora care se opu-

nenu progresului gì ri
dir ii umane ?

ConlUrînd biografiile 
unora dintre cei mai 
de seama reprezen
tanți ai biologiei, N. 
N. Plavltscicov reu
șește să ne dăruiască 
In cartea sa „Homun
culus"
cele mai 
momente 
biologiei.
lucrării sale, Plavilsci- 
cov nu se rezumă ta 
enUii/area cìlòrvn iap 
te știtntiiice sau n ci 
torva amănunte istori
ce, ci reușește să dea 
un larg tablou asupra

cîlcva dintre 
interesante 
din istoria 
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evoiuliei biologiei, a- 
supra principaleloi e- 
tape din istoria știin
țelor naturii.

Bucurîndu-se de 
frumoasă 
din limba rusă. 
partea unui 
specialist 
biologiei 
noastră - 
Nicoiae 
cartea lui 
reprezintă 
de popularizai e
mare interes 
masele largi al* tine
retului nostru

o 
traducere 

din 
cunoscut 

în Istoria 
din tara 
eoni. univ. 
Bolnariuc, 

eiavilscicov 
■j ò lucra re 

de
V’ Urli

TK. FolERAȘ
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Trupul viselor, cast
Să nu-1 treacă zgura în ghem 
Sînt dator să veghez și să chem !

Nu cer păcii doar tihna. 
Brațul tînăr ni-1 crește uzina 
Din tumult îmi suie tulpina.

Datorez cuvîntului via 
încărcarea privirii cu linii de zbor 
Pasul spre necuprinsuri, uriaș și sonor.

Cu prietenii mei
Am trasat lungi chenare de tei 
împrejurul cuvîntului cu tărie de stei.

Trupul zilelor zvelt
Să nu-1 prindă veninoase liane
Sînt dator să veghez cu seceri, ciocane.

De clte ori încerc
Să-mpreun albele litere : Pace 
Visarea mea în imn se preface !

CRISTIAN PETRE
economist, BucureștiTreieratul grîului cu combina gupă cositul cu windroverele la G.A.C. 

v' 1 Lehliu,

n număr de 35 de 
combine ale S.M.T. 
din Orăștie pre
gătite cu multe 
zile înainte de în
ceperea recoltării 
au pornit zilele 

trecute la strîngerea păioase- 
lor în gospodăriile colective 
de pe raza raionului Orăștie. 
In marea lor majoritate aceste 
mașini agricole sînt deservite 
de tineri mecanizatori. Recent 
ei au dezbătut într-o adunare 
generală U.T.M. sarcinile ce 
le revin în această perioadă. 
La această adunare generală 
tinerii mecanizatori s-au an
gajat să întrețină în așa fel 
mașinile cu care lucrează în- 
cît să evite orice staționări 
pentru reparații pe timpul 
campaniei, iar viteza de lucru 
să fie depășită zilnic cu cel 
puțin jumătate de hectar, față 
de norma stabilită. Rezulta
tele bune s-au arătat chiar din 
primele zile de seceriș. La 
G.A.C. din Vinerea, cele 3 
combine, deservite de tinerii 
Scurca Vasile, Făurar Avram, 
și Pinter Ioan au terminat 
deja recoltatul celor 20 ha cu 
orz încă în săptămîna trecută. 
Aici s-a obținut o producție 
de 2 000 kg orz la hectar. în
dată după recoltare, mecani
zatorii au început efectuarea 
arăturilor. Toate cele 20 de 
hectare care fuseseră culti
vate cu orz, au fost arate și 
urmează să fie însămînțate cu 
porumb furajer. Alte două 
combine pe care lucrează ti
nerii Murgoi Viorel și Ștefa- 
nie Petru au început secerișul 
la gospodăria colectivă din 
Turdaș. Pînă în ziua de 8 iu
lie, ei au strîns recolta de orz 
de pe 28 hectare din cele 38 
ha cultivate cu orz, obținînd 
o producție de 2 000 kg la ha. 
Tot în această gospodărie s-au 
secerat și 3 ha cu grîu, adică 
acele porțiuni unde grîul in
trase în pîrg. La gospodăriile 
colective din Pricaz și Aurel 
Vlaicu, tinerii colectiviști au 
fost mobilizați de organizați
ile U.T.M. să ajute cu toate 
forțele încă din primele zile 
la strîngerea recoltelor. La 
G.A.C. Pricaz, tinerii ajută 
la strîngerea paielor de pe 
cîmp și la transportul or
zului în magaziile gospodăriei. 
Aici s-a obținut o producție 
de 2 480 kg la ha. La G.A.C. 
din comuna Aurel Vlaicu, sar

//V IIAMIllRl !
Raid în raionul Orăștie

transportării orzului la 
reve-

cina 
sediul gospodăriei le-a 
nit tinerilor Ciolan Ion, Ma- 
reș Aurel și altora. Ei au 
lucrat zi de zi, de dimineață 
pînă seara la transportul sa
cilor cu orz, cu căruțele și ma
șinile gospodăriei, de pe cîmp 
în magazii. Bine a fost orga
nizată strîngerea recoltei și în 
gospodăriile colective din 
Gioagiu, Orăștie și altele. în 

de S. I. SIROKOV

O
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muncitor constructorLa C.R.R. din Orăștie au 
început să. sosească căruțele

Săptămîna trecută, în urma 
unei probe luate din lan, s-a 
stabilit ca luni, 9 iulie, să în
ceapă secerișul orzului în gos
podăria colectivă din Șibot. 8 
combine deservite de mecaniza-

Nor blocuri moder
ne și confortabile 
pentru oamenii mun

cii din Cluj.

torii respectivi plecaseră iarăși 
spre Orăștie. Se întîlniseră însă 
cu președintele G.A.C. din 
Șibot și s-au înapoiat să în
ceapă secerișul. Credem că ar fi 
necesar ca în această perioadă, 
cînd fiectre clipă este atît de 
prețioasă pentru strîngerea re
coltelor, să fie evitate asemenea 
ședințe lungi cu mecanizatorii 
și să fie evitată, de asemenea, 
chemarea unor mecanizatori la 
sediul S.M.T.

COLECTIVISTUL : — Gata, am scăpat

aceste gospodării 
orzul de toarnă în 
peste 50 la sută, 

s-a

LAL ROMULUS 
corespondentul JScînteii tinere' 

tului” pentru regiunea 
Hunedoara

fiecare din 
s-a recoltat 
procent de 
iar în altele racoltatul 
terminat. Pe întregul raion a 
fost recoltat orzul de pe 133 
hectare din cele 556 ha cîte 
sînt cultivate cu această cul
tură.

Ni-torii Stef Cornel, Tipuriță 
colae și Groza Petru așteptau de 
cîteva zile în marginea lanului. 
Luni dimineața însă, cînd co
lectiviștii au sosit pe cîmp pen
tru a ajuta la seceriș, mecaniza
torii, ia-i de unde nu-s. Mai tîr- 
ziu s-a aflat că ei plecaseră la 
sediul S.M.T. în Orăștie la o șe
dință, care ținuse toată ziua. A 
doua zi, adică marți, mecaniza-

La C.R.R. Orăștie, magaziile de primire a cerealelor contractate 
sînt deschise doar 8 ore pe zi.

La C.R.R. sînt necesare 
două schimburi 

și mașinile G.A.C. din raion 
încărcate cu orz. Colectiviștii 
doresc să se achite din plin 
de obligațiile contractuale. 
Iată însă că la C.R.R. se lu
crează 8 ore după care lucră
torii de aici încuie totul și 
pleacă, iar colectiviștii sosiți 
de departe, poate tocmai din
tr-o margine a raionului, sînt 
nevoițl să aștepte pînă a doua 
zi dimineața, cînd începe din 
nou munca la C.R.R. în a- 
ceastă situație au pierdut 
mult timp prețios de muncă.

De aceea ar fi necesar ca în 
această perioadă să se studie
ze posibilitățile ca și aici 
să se lucreze în două schim
buri în așa fel încît colecti
viștii care se prezintă aici 
pentru predarea cerealelor 
contractate de gospodăriile 
colective cu statul să nu piar
dă nici o zi și nici chiar un 
ceas din munca lor.

inlrumuseteui 
orașul

ai 
se 
de

un 
de 
de 
la

Zi de zi sute de oameni 
muncii din orașul Oradea 
îndreaptă spre cvartalul 
locuințe din Piața 23 August.
Aici, prin muncă patriotică se 
amenajează spații verzi și 
nou parc. Zilnic, peste 150 
tineri constituiți în brigăzi 
muncă patriotică participă 
această acțiune de folos ob
ștesc. De la începutul lunii 
iunie și pînă in prezent tine
rii au efectuat mai mult de 
6.000 ore la amenajarea parcu
lui, a spațiilor verzi din piața 
23 August. Această acțiune de 
înfrumusețare a orașului s-a 
extins. Organizațiile U.T.M. 
mobilizează întregul tineret la 
lucrările ce se efectuează în 
parcurile, spațiile verzi și gră
dinile de flori și din incinta 
întreprinderilor. Este demnă 
de apreciat munca tinerilor 
de la Fabrica de spirt „Victo
ria", de la Fabrica de produse 
chimice „Sinteza", de la fabri
ca de încălțăminte „Solidari
tatea" etc.

V. CLONDA

din 
vechi 

Lucru 
Dintre

iscuțiile despre 
literatură au fost 
pasionante 
cele mai 
timpuri, 
explicabil,
ramurile artei, li

teratura e cea mai apropiată 
de viață, datorită posibilități
lor de care dispune de a o- 
glindi existența umană în în
treaga ei complexitate. De 
fapt, discutînd despre litera
tură, cititorii discută și despre 
viața lor. Dar, într-un fel deo
sebit, literatura oferă oa
menilor etaloane și pentru a- 
precierea propriei existențe. 
Omul aspiră întotdeauna către 
ceva nou, mai împlinit, mai 
frumos. Literatura trebuie 
să-1 ajute să se limpezească, 
să-și clarifice năzuințele, să 
se îmbogățească sufletește.

Am scris „trebuie”. Da, așa 
judecă omul simplu ; el le 
cere scriitorilor să scrie, în
tr-un fel sau altul pentru că 
știe, își dă seama, sau poate 
doar simte, că literatura îl 
poate ajuta — dar îl poate Și 
deruta. Cel mai concis și cel 
mai exact a exprimat această 
cerință Lenin cu peste o ju
mătate de veac în urmă, spu- 
nînd : „...literatura trebuie să 
devină o parte integrantă a 
cauzei generale a proletaria
tului...”. în conformitate cu 
principiul estetic al partinită
ții comuniste, scriitorul e un 
soldat, prezent pe baricadă, 
pentru a ajuta oamenilor să 
îndeplinească mai bine, mai 
repede, sarcinile lor în cadrul 
marij bătălii pentru socialism, 
pentru cucerirea fericirii. Și e 
firesc deci, ca oamenii să-l ju
dece pe fiecare ostaș : tu lupți 
mai bine, tu lupți mai prost...

Cînd sînt criticați, scriitorii 
se cam supără, dar nu pentru 
că sînt criticați, ci pentru că 
uneori critica se face cu o 
suficiență enervantă...Țin min
te, regretatul Cezar Petrescu 
spunea la un seminar cu tine
rii prozatori că pe dînsul cri
tica l-a ajutat nu o singură 
dată să orienteze mai bine, în 
ansamblu, creația sa, dar 
niciodată nu l-a putut învăța 
cum să scrie. De învățat să 
scrie a învățat de la Sadovea- 
nu și de la alți maeștri. Reac
ția de respingere a criticii 
de către scriitor cîteodată e 
îndreptățită cînd cineva înce
pe să explice ex-catedra: „tre
buie să scrii așa și așa”. îți 
vine să răspunzi ca Maiakov- 
ski, întinzîndu-i stiloul: scrie!

Și, totuși, discuțiile despre 
literatură, atunci cînd sînt 
bine orientate, sînt urmărite 
cu nesațiu și de scriitori, și 
de cititori... Printre altele și 
pentru că literatura — în com
parație cu alte forme de co
municare în scris — are un 
specific al ei: nu dă povețe 
și nici rețete, ci înfățișează 
fapte de viață din care poți să

Mihai Novicov

tragi singur învățămintele. 
Cînd începe să dea povețe sau 
rețete, literatura încetează să 
fie literatură. Cînd tînărul 
prozator D. R. Popescu po
vestește în schița „Frumoasa 
de la ora cinci” („Steaua” nr. 
5, 1962) cum trei pescari au 
pornit într-o noapte de mar
tie pe barcă să scoată para- 
gotul din larg, cum barca li 
s-a răsturnat, cum înotau ți- 
nîndu-se de barca răsturnată, 
cum apoi doi au început să-l 
convingă pe al treilea să înoa
te singur la mal ca să adulcă 
ajutoare, cum acesta a pornit, 
dîndu-și seama inițial doar 
vag de tot că o face mai mult 
pentru a se asigura el însuși 
și cum s-a întors apoi, autorul 
nu însoțește această relatare 
de nici un comentariu (cu ex
cepția, poate a postscriptumu- 
lui, care denotă totuși lipsa de 
încredere în cititori) ci adună 
doar laolaltă faptele necesare 
pentru ca pe baza loț cititorul 
să extragă semnificațiile care-i 
sînt necesare. Despre muzică 
se spune că o buțcaita frumoa
să fiecare auditor o simte în- 
tr-altfel. Pînă la un punct, 
lucrul acesta e adevărat și în 
cazul literaturii. Adevărurile 
pe care le vehiculează scriito
rii nu seamănă cu cele mate
matice. Numai două ori doi 
fac patru e adevărat pentru 
toți oamenii în același fel. 
Dintr-o schiță a lui Caragiale, 
în afara interpretării unanim 
acceptate, fiecare cititor ex
trage și semnificații în plus. 
Cu cît mal reușită din punct 
de vedere artistic e o lucrare 
literară, cu atît mai largă e 
gama de asociații pe care le 
sugerează. De aceea, despre 
capodoperele tuturor timpu
rilor se pot scrie mereu lu
cruri noi. Istoria literară cu
noaște cazuri numeroase cînd 
autorii înșiși declarau că nu-și 
dăduseră seama de semnifica
ția socială a operelor lor, așa 
cum a fost dezvăluită aceasta 
de cîte un critic talentat. A 
recunoscut-o Gonciarov, de 
pildă, după ce a citit articolul 
lui Dobroliubov „Ce este oblo
movismul”. în istoria litera
turii noastre se cunoaște cît 
de mult a apreciat din același 
punct de vedere Caragiale ar
ticolele lui Gherea. E notoriu 
de asemenea, că marile opere 
literare se încarcă cu semnifi
cații noi odată cu trecerea 
timpului. Noi îl înțelegem as
tăzi pe Don Quijote cu totul 
altfel decît l-au înțeles con
temporanii lui Cervantes. Ti
nerii educați într-o țară socia
listă reacționează într-un 
mod cu totul nou la tragedia 
lui Romeo și Julieta ș.a.m.d.

Cu atît mai mult sînt sus
ceptibile de interpretări va
riate faptele de viață care se 
petrec sub ochii noștri.

Omul simplu, constructorul 
socialismului, luptătorul pen
tru cauza măreață a înnoirii 
vieții, așteaptă ca literatura 
să-i îmbogățească experiența, 
în asta rezidă unul din secre
tele măiestriei. în aparență, 
în fiecare schiță, nuvelă, ro
man, piesă de teatru se înfăți
șează cazuri cu totul particu
lare care nu se aseamănă cu 
nici o existență umană con
cretă (literatura, doar, după 
cunoscuta expresie a lui Bal- 
zac, falee concurență stării ci
vile) și totuși omul se recu
noaște în destinul fiecărui 
erou popular : în perseverența 
Iui Achile, în curajul lui Hec- 
tor, în chinul îndoielilor care 
l-au frămîntat pe Hamlet, în 
apatia lui Oblomov, în pasiu
nea revoluționară a lui Pavel 
Korceaghin. Și recunoscîn- 
du-se, reacționează: îi place

prozei ro
să semene cu cutare erou, se 
desolidarizează de altul. Nu e 
nimic mai profitabil decît să 
discuți despre experiența al
tora ca despre propria ta ex
periență. Adesea scriitorii 
mărturisesc că nu pot să su
fere cînd cîte un critic atot
știutor „decretează“ cum tre
buie să scrie, dar ascultă cu 
curiozitate părerea, uneori na
ivă, a unui cititor simplu: 
„asta e adevărat, cam așa a 
fost și la noi, asta nu e ade
vărat, așa ceva nu se putea 
întîmpla“. Scriitorii otrăviți 
de spiritul de castă, care scriu 
pentru a fi apreciați de cîțiva 
snobi rafinați și se desintere- 
sează de părerea masei de ci
titori, considerînd că recu
noașterea le va veni peste un 
secol, nu vor avea niciodată 
satisfacții într-o lume socia
listă. Dacă literatura devine o 
parte integrantă a cauzei ge
nerale socialiste, cititorii sînt 
îndreptățiți să ceară scriitori
lor să reflecte aspecte ale a- 
cestei cauze. Sub acest raport, 
cuvîntul trebuie nu poate fi 
înlocuit. Literatura trebuie să 
se dezvolte pe această cale, 
dacă scriitorii vor ca literatu
ra, Creația lor, să se înnoias
că și să progreseze mereu.

Din acest imperativ s-a năs
cut și cerința operativității. 
Realitatea în cadrul căreia 
trăim, muncim, luptăm și pe 
care scriitorii sînt chemați s-o 
oglindească în așa fel încît să 
ajute la dezvoltarea ei, este o 
realitate revoluționară, deci o 
realitate în care schimbarea 
se produce mereu, în care 
mereu se naște ceva nou și 
piere ceva vechi, este o rea
litate care prin natura ei ri
dică în fața oamenilor zi de 
zi alte probleme de rezolvat. 
O literatură activă, eficientă 
va fi numai aceea care va fi 
capabilă să surprindă operativ 
ce e nou, să sesizeze just sem
nificațiile lui și să ajute oa
menilor să folosească descope
ririle făcute pentru progresul 
activității lor.

în tot ce facem și discutăm 
nimic nu trebuie înfățișat și 
înțeles simplist. Literatura 
este și ea un fenomen com
plex. în toate epocile, creația 
literară se compunea și din 
schițe, dar și din romane 
ample pentru elaborarea că
rora autorii cheltuiau cîteoda- 
tă ani de viață. Vrem să spu
nem doar că azi — poate mai 
mult decît în trecut — se 
simte nevoia cultivării largi
— pe lîngă alte specii literare
— și a acelora care prin natu
ra lor permit sesizarea și 
oglindirea operativă a aspec
telor celor mai noi ale vieții. 
De altfel, realitatea însăși 
confirmă această necesitate. 
Nu întîmplător în ultimul 
timp la noi a luat o deosebită 
amploare creația de schițe, 
nuvele, povestiri, reportaje. 
Nu pentru eliminarea altor 
genuri și specii, ci pentru dez
voltarea armonioasă a litera
turii, prin folosirea tuturor 
mijloacelor pe care, în dez
voltarea ei multimilenară, 
creația literară și le-a elabo
rat.

Procesul se cere să fie sti
mulat. Pentru că e bine și e 
necesar ca să fie stimulat tot 
ce e pozitiv și util. în conse
cință, să discuăm despre spe
ciile operative ale prozei. Să 
discutăm pentru ca acest sec
tor al creației literare să răs
pundă cît mai eficient nevoi
lor luptei pentru educația so
cialistă a oamenilor muncii. 
Acesta este rostul inițiativei 
„Scînteii tineretului” de a în
scrie în pagina ei cîteva arti
cole despre schițele, nuvelele, 
povestirile și reportajele apă
rute în ultimele luni. Vom în
cerca să ne achităm de sarci
na asumată în articolele ur
mătoare.

„Vom munci acolo unde patria ne cheamă“
(Urmare din pag. 1) 

ramurile de activitate. Anul 
absolvirii dumneavoastră este 
anul victoriei definitive a so
cialismului la orașe și sate.

Generația tînără are ferici
rea nu numai de a contem
pla izbînzile ce îmbogățesc 
continuu tabloul însuflețitor 
al victoriilor dobîndite de po
por, ci și de a participa ne
mijlocit la toate marile vic
torii obținute de oamenii 
muncii.

Imaginea Romîniei anului 
1965 și a anilor ce vor urma 
ne umple inimile cu un sen
timent de îndreptățită bucu
rie și mîndrie. Traducerea în 
viață a acestor planuri oferă 
fiecărui tînăr, fie el profesor, 
medic, inginer, un cîmp vast 
de activitate pentru afirmarea 
talentului, capacității, elanului 
său tineresc.

Spre bucuria noastră, a tu
turor, marea majoritate a 
absolvenților din promoțiile 
trecute și-a înțeles sarcinile 
așa cum se cuvine. Munca co
legilor dv. mai mari din șco
lile din satele și orașele pa
triei se bucură de o frumoasă 
apreciere, ceea ce înseamnă 
că ei s-au pregătit serios 
pentru examenul vieții. As
tăzi dv. vă aflați în fața aces

tui. examen. Astăzi, dragi to
varăși, este rîndul dv să do
vediți, acolo unde veți munci, 
înaltă conștiință patriotică, 
spirit de răspundere, punînd 
în slujba poporului cunoș
tințele dobîndite în anii stu
denției.

Aveți o meserie frumoasă. 
Ce poate fi mai frumos de
cît a educa pe cei ce vor fi 
făuritorii orînduirii comunis
te ? Sînteți chemați să depu
neți elan și măiestrie, să înar
mați pe elevii dv. cu cunoș
tințe temeinice, cu setea ne
secată de a ști mai mult, cu 
dragoste față de știința și 
cultura înaintată. Va trebui 
să cultivați cu grijă la copii 
atașamentul nețărmurit față 
de cauza partidului și poporu
lui, acele trăsături de caracter 
care să-i facă, atunci cînd vor 
păși la rîndul lor în viață, 
luptători neobosiți pentru 
triumful comunismului.

Tinerii de la sate așteaptă 
să vină în mijlocul lor o nouă 
promoție de absolvenți pen
tru a-i ajuta în munca politi
că, culturală, sportivă. Satul 
colectivist, diametral opus 
colțului uitat de lume din 
trecut în care învățătorii și 
profesorii își făceau apostola
tul, trăiește astăzi o viață in
tensă, bogată, multilaterală. 

Organizațiile U.T.M. de la sa. 
te trebuie să primească din 
partea dv un sprijin activ.

îmi exprim încă odată 
convingerea — a spus în în
cheiere tovarășul VIRGIL 
TROFIN — că toți tinerii co
muniști, utemiști și membri 
ai asociațiilor studenților, care 
formează promoția de anul 
acesta a universităților și 
institutelor pedagogice, vor 
merge acolo unde vor fi 
chemați, dovedindu-și în fe
lul acesta patriotismul lor 
fierbinte“.

Era deajuns să privești 
sala, chipurile celor prezenți 
la festivitate pentru a în
țelege hotărîrea lor de a ur
ma aceste îndemnuri, de a 
merge să muncească oriunde 
patria îi cheamă și este mai 
multă nevoie de pregătirea 
lor.

Aceste simțăminte deosebi- ■ 
te, această hotărîre străbătută 
de patriotismul lor fierbinte 
— au exprimat-o în avîntate 
cuvinte, de la tribună, tinerii 
absolvenți care au luat cu
vîntul.

MARIA MUNTEANU, absol
ventă a Facultății de științe 
naturale din București și-a 
manifestat dorința de a munci 
în învățămîntul de cultură 
generală. „Anii studenției au 

trecult unul după altul. Sin
tern absolvenți I Și iată, la ca
pătul atîtor colocvii și exame
ne, ne înfățișăm acum în fața 
celui mai mare examen : exa
menul de maturitate în pro
ducție, pentru noi, profesorii, 
producția fiind munca la ca
tedra școlii.

Ne vom aminti întotdeauna 
cu emoție de facultatea în 
care am trăit minunății ani 
ai studenției, de condițiile ce 
ne-au fost asigurate, de grija 
părintească cu care am fost 
înconjurați de partid, de po
porul nostru.

întreaga țară e un vast șan
tier, un șantier al desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Pe 
acest șantier vor lucra și ab
solvenții promoției 1962. Me
lancolicei dileme a poetului 
„dintre sute de catarge“, as
tăzi 1 se poate răspunde cu 
deplin optimism „Navele care 
părăsesc acum țărmul vor a- 
junge cu bine la țintă, căci ma
rea le este prielnică“. Aceste 
cuvinte sînt întîmpinate cu 
aplauze furtunoase care au 
semnificația unei totale iden
tificări cu cuvintele rostite de 
la tribună.

A luat apoj cuvîntul PAUL 

ANTON, absolvent al Institu
tului pedagogic de 3 ani din 
Iași. Ca și colegii lui de la 
institutele pedagogice din 
București, Craiova, Timișoara 
și Cluj, vorbitorul și-a mani
festat dorința de a merge să 
lucreze ca profesor la o școa
lă de 8 ani din mediul rural, 
pentru a contribui la pregă
tirea fiilor de țărani colecti
viști, pentru a sprijini activi
tatea social-bulturală din satul 
respectiv. „Este o mare bucu
rie pentru noi, absolvenții pri
mei promoții a institutelor pe
dagogice de 3 ani, ca astăzi, 
alături de absolvenții celorlal
te instituții de învățămînt su
perior, să sărbătorim ziua 
trecerii noastre în rîndurile 
cadrelor didactice din satele 
și orașele patriei“.

Din partea absolvenților de 
la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai“, a vorbit RODICA HA- 
LASZ. „In decursul anilor de 
facultate — a spus vorbitoa
rea — ne-am străduit să ne 
însușim cît mai bine și cît mai 
multe cunoștințe, să ne pre
gătim pentru muncă șl viață 
așa cum ne cere partidul, po
porul nostru muncitor. Astăzi, 
cînd ne-am adunat aici pentru 
a se stabili locul unde vom 

lucra, îmi amintesc mai bine 
decît oricînd cuvintele tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, rostite la Conferința a 
Il-a a U.A.S.R. „Trebuie să vă 
pregătiți temeinic pentru pro
fesiunea aleasă, pentru minu
nata activitate constructivă 
ce vă așteaptă în fiecare colț 
al țării, unde veți avea pe de
plin posibilitatea să vă afir
mați talentul, energia, entu
ziasmul și întreaga capacitate 
în munca și lupta pentru vic
toria socialismului, pentru bi
nele și fericirea poporului, 
pentru înflorirea patriei noa
stre dragi, pentru pace în 
lume“. Sînt mîndră că fac 
parte din acest detașament de 
absolvenți al patriei noastre 
dragi. Viața o închin muncii 
nobile de educator, o închin 
cauzei scumpe nouă tuturor 
— desăvîrșirea construcției so
cialismului și construirea co
munismului.

...La tribună se află acum 
un profesor : ȘTEFAN TU- 
DOR de la Școala medie din 
comuna Buftea. Și el e aproa
pe la fel de tînăr ca majori
tatea celor prezenți în sală. 
Totuși, spre el priveau cu o 
stimă vădită absolvenții: pro
fesorul făcea parte din pro

moția 1960—1961. își depăna 
amintirile nu prea îndepărta
te, emoțiile unei zile similare 
cu 12 iulie 1962, ziua cînd, 
despărțindu-se de facultatea 
dragă, de colegi, de profesori, 
își începea munca de profesor. 
De atunci a trecut numai un 
an. Un an de muncă la cate
dră, care l-a apropiat nespus 
de mult de școală, de elevi.

Din partea . Sfatului popular 
al orașului Cluj a vorbit to
varășul ION POPA. El a scos 
în evidență dragostea și în
crederea cu care sînt aștep
tați pretutindeni, în țară, tine
rii absolvenți.

Festivitatea a luat sfîrșit. 
în ziua absolvirii cursuri

lor, la sărbătoarea promoției 
lor, peste 3 000 de absolvenți 
au primiț îndemnul de a 
munci și învăța în continuare.

Și așa cum spunea absol
venta Maria Munteanu — co
rabia în care s-au îmbarcat 
va ajunge la ținta mult visa
tă. Pentru că o conduce un 
cîrmaci înțelept — Partidul 
Muncitoresc Romîn.

Vîntul împlinirii suflă în 
pînzele întinse ale visurilor, 
ale minunatelor năzuinți ale 
celor peste 3 000 de absol
venți din promoția 1962.

Cărți noi apărute 
în Editura Tehnică
„Cartea cazangiului“

Apărută de curînd, „Cartea 
cazangiului“ poate ti de mare 
folos în ridicarea calificării ca
zangiilor montatori. Ea expu
ne pe larg tehnologia principa
lelor procese de producție în 
cazangerie (îndreptarea și în
doirea tablelor, prelucrarea 
marginilor, vălțuirea, fileta- 
rea, tăierea, nituirea și su
darea). Se descriu, de aseme
nea, dispozitivele și sculele 
folosite de cazangii, indicîn- 
du-se caracteristicile produse
lor ce se lucrează în cazange
rie. Se dau apoi noțiuni ge
nerale privind organizarea 
producției în cazangerie, nor
marea muncii și salarizarea.

„Tratamentul termic 
al oțelului“

de A. P. GULEAEV

Tradusă din limba rusă, 
cartea expune teoria și pro
blemele generale ale trata
mentului termic al oțelului.

Ordinea de expunere a ma
terialului în ediția a doua nu 
diferă de cea din ediția întîi 
din anul 1953. In ediția de 
față au fost însă introduse 
numeroase date noi, obținute 
mai ales în urma cercetărilor 
din ultimii ani.

Teoriile expuse în prima 
ediție au fost dezvoltate și 
verificate.

Cartea este destinată în 
mod deosebit inginerilor și 
tehnicienilor care lucrează în 
domeniul metalurgiei fizice 
și al tratamentului termic.



Casa celor 50 de tineri

O expozifie 
cu produse 

de panificație

Blocul rezervat mun
citorilor din secția in
tervenție de ia Rafi
năria 10 Onești poa
te fi numit, pe drept 
cuvînf, blocul tineretu
lui. Aci locuiesc 50 
de tineri muncitori.

Prin grija organiza
ției de partid, a co
mitetului sindicatului și 
conducerii Rafinăriei 
le-au fost create tine
rilor locatari cele mai 
bune condiții de mun
că și învățătură.

Camerele în 
locuiesc sînt 
mobilate. Așternuturi- 
le și covoarele, întot
deauna curate, dau 
camerelor un aspect 
plăcut, familiar.

Toate aceste con
diții permit fiecărui 
tînăr să se odihnea
scă după o zi de 
muncă intensă și să 
învețe In liniște.

La parterul blocului 
se află clubul și 
blioteca.

care 
frumos

bi*

Radio amatorii
micuță a 

pornesc pe

La propunerea co
mitetului U.T.M., co
mitelui de bloc, for
mat din cei mai des
toinici tineri, se preo
cupă nu numai de fe
lul cum este păstrată 
curățenia și liniștea în 
cămin ci și de felul 
cum se pregătesc ti
nerii pentru a urma 
liceul seral, ajutîndu-i 
concret în această di
recție.

SUMAN 
CONSTANTIN 

mecanic

reșițeni
Dintr-o cameră

Casei de cultură 
calea undelor mesajele de prie
tenie ale radio-amatorilor re
șițeni către toate colțurile lu
mii. Stația colectivă a celor 
20 de radio-amatori are in
dicativul YO 2 KCB.

în majoritate, radio-amato- 
rii de aici sînt muncitori ; o 
parte din ei sînt de la sec
ția termotehnică a combinatu
lui de unde au venit în grup 
să activeze la clubul pe care 
îl iubesc atît de mult.

Pereții camerei sînt „tape
tați“ cu un fel de cărți po
ștale care confirmă legătura 
radio-amatorilor reșițeni cu 
diferite stații din lume. în

dediferite, în zeci 
și indicative, ele sînt

culori 
limbi 
mesaje care au zburat peste 
mări și țări poposind aici.

Printre ele se observă me
saje din U.R.S.S., Polonia, E- 
tiopia, S.U.A., Italia etc.

Legături mai multe au obți
nut radio-amatorii cu statele 
balcanice, iar recent cu o sta
ție de la Polul Nord. De ase
menea, ei au înregistrat sem
nalele sateliților lansați de U- 
niunea Sovietică.

Radio-amatori experimentați 
împărtășesc experiența lor ti
nerilor.

GH, BOZU
impegat

Furnalelor — 
numai m nereu 

de calitate
La indicafia organizației 

P.M.R. de la întreprinderea 
minieră Bocșa, raionul Reșița, 
au avut loc în organizațiile 
de partid, U.T.M. și sindicale, 
discuții privind calitatea mi
nereului de fier livrat Com
binatului metalurgic Reșița. 
La mina Ocna de Fier și Dea
lul Strosului, discuțiile au fost 
axate pe tema: „Cum influ
ențează calitatea minereurilor 
reducerea prețului de cost al 
oțelului“.

în urma acestor dezbateri, 
alături de muncitorii mai 
vârstnici, tinerii mineri au în
ceput o adevărată bătălie pen
tru îmbunătățirea calității mi
nereului. Pînă în prezent s-a 
reușit ca la minereul pentru 
decarburare să se obțină o 
îmbunătățire în fier de 6,8 la 
sută, iar pe întreaga cantitate 
de minereu livrat, de 2,54 la 
sută. Aceasta înseamnă peste 
1 300 tone metal în plus reali
zat numai pe seama îmbună
tățirii calității minereurilor.

în fruntea întrecerii s-a si
tuat brigada condusă de co
munistul Ion Scîntee, iar prin
tre tinerii fruntași din între
prinderea minieră Bocșa se 
numără Ion Pădan, Gheorghe 
Manoilă, Ion Aldea și alții.

A. CONSTANTIN 
student

0 nouă promoție 
de muncitori calificați

Școala profesiona
lă forestieră din Ca
ransebeș a fost ab
solvită anul acesta de 
85 de elevi. Bine pre
gătiți, majoritatea 
dintre ei au obținut 
Ia examenul de ab
solvire numai califi
cative foarte bune. 
Printre aceștia se nu
mără Viorel Roșu, 
Gheorglie Cuzma, Ion

Cardaș, surorile Se- 
menescu, Paraschiva 
Suciu, Aurelia Bucur 
și alții. Ei au deve
nit muncitori califi
cați în meseriile tîm- 
plăric de mobilă și 
articole tehnice, ma- 
șiniști pentru placaj, 
panel și furnir etc.

Peste puțin timp, 
cei 85 de muncitori 
calificați își vor în

cepe activitatea 
întreprinderile 
lemn și mobilă de la 
Balta Sărată, Tg. Jiu, 
Gluj, Turnu Severin. 
La absolvirea școlii 
ci și-au exprimat 
hotărîrea de a pune 
în practică cunoștin
țele acumulate 
anii de școală.

N. PÎRVU

Poeți în mijlocul tinerilor
Zilele trecute în sala de fe

stivități a Casei raionale de 
cultură din Drăgășâni a avut 
loc o întîlnire între tinerii din 
această localitate și poeții 
Dan Deșliu, Radu Boureanu, 
Gh. Tomozei și Vasile Iosif.

Cei patru oaspeți au recitat 
din creațiile lor, poezii mult 
apreciate de cei prezenți. 
După ce a expus pe scurt ac
tivitatea cercului literar de 
pe lîngă Casa de cultură, pro
fesorul Niță Popescu a pre-

în

cîteva poezii ale mem. 
cercului. Au citit Eia

zentat 
brilor
Vulpe, Florin Țene, Rădulescu 
Dumitru și alții. Discuțiile 
purtate pe marginea acestor 
versuri și mai ales sfaturile 
poeților au fost de un real fo
los pentru tinerii începători.

A fost o întîlnire utilă, de 
care tinerii din Drăgășâni își 
vor aminti cu multă plăcere.

NICOLAE BÄRBULESCU 
sfudenf

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — De cîteva 
zile, la Galați, din inițiativa 
Trustului regional de panifi
cație a fost deschisă într-una 
din unitățile trustului o expo
ziție cu vînzare a produselor 
de panificație. Noile sorti
mente de produse prezenta
te în cadrul expoziției, fa
bricate în unitățile de pro
ducție din oraș, sortimente 
printre care și cozonacul aro
mat, pîinea grahan cu miere, 
franzeluțe speciale de 0,500 
gr, chifle duble, chifle cu 
zahăr, pesmeți precum și alte 
produse, se bucură de o mare 
apreciere din partea cumpă
rătorilor. Un grafic interesant 
arată că în ultima vreme ca 
urmare a indicațiilor date de 
partid și a muncii pline de 
însuflețire depusă de muncito
rii brutari, calitatea produse
lor de panificație a fost mult 
îmbunătățită, numărul sorti
mentelor a fost mărit cu 84 
iar valoarea nutritivă a pro
duselor a crescut mult.

Călătorul sosit în Iașii 
de astăzi, oraș cu o veche 
și interesantă istorie, în* 
tîlnește la tot pasul sem
nele înnoirii și întineririi 
continue. în faptele coti
diene ale oamenilor 
sînt lucruri cu totul 
adevărate premiere ce 
besc fiecare în parte 
pre tinerețea orașului. Să 
ne oprim la cîțiva ieșeni 
pentru a cunoaște și înțe
lege mai bine astfel de 
premiere.

lui 
noi, 
vor- 
des-

Semnarea unui protocol
privind lărgirea schimbului 

de mărfuri între R. P. Romînă
și R. P. Ungară

--------------------------------------------------

Apropiata întîlnire a 
tinereții, al Vlll-lea »
Festival Mondial al 
Tineretului și Stu- 
denfilor — e sărbă- k
torită și în filatelie.
Recent, în jara noastră a apă
rut emisiunea ds mărci poștale 

închinate Festivalului de la 
Helsinki.

familie, la școcilă, pretutindeni 
să te comporți, ca un tînăr 
demn de carnetul roșu de 
■utemist care i-a fost încredin
țai'“.

în cealaltă încăpere colegii, 
■prietenele se strîng în jurul ei. 

felicită.<O

în urma 
au avut loc 
economice 
Populare Romîne și Republicii 
Populare Ungare — pe baza 
prevederilor protocoalelor se
siunilor a III-a și a IV-a ale 
Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare economică 
romîno-ungară — la 12 iulie 
s-a semnat Ia București un 
protocol privind lărgirea 
schimbului de mărfuri pe pe
rioada 1963—1965. 
tocol prevede o 
schimbului între 
Populară Romînă 
ca Populară Ungară cu 23 la 
sută față de volumul acordu
lui comercial de durată.

Totodată s-a încheiat între 
ministerele de comerț exte
rior din cele două țări un 
protocol care prevede o majo
rare a schimbului pe anul

tratativelor care 
între delegațiile 
ale Republicii

Acest pro- 
majorare a 

Republica 
și Republi-

curent cu peste 10 la sută, 
față de volumul convenit prin 
protocolul comercial inițial.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și în* 
țelegere reciprocă.

Din partea romînă, proto
coalele au fost Semnate de 
Mihai Petri, adjunct al’ mi
nistrului comerțului exterior, 
iar din partea ungară de 
Kafadi Gruia, prim-locțiitor 
al ministrului comerțului 
exterior.

Au asistat Gogu Rădulescu, 
ministrul comerțului exterior, 
precum și membrii delegații
lor romînă și ungară și func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București și membri ai Amba
sadei.

Foto : AGERPRES

Plecarea unei delegații 
guvernamentale romîne 

în Irak
îndreptîndu-se spre 

delegația guverna- 
a R. P. Romîne con- 
Nicolae Ionescu, ad- 
ministrului industriei

(Agerpres)

Joi dimineață a părăsit Ca
pitala, 
Bagdad, 
mentală 
dusă de 
junct al
petrolului și chimiei, care va 
participa la festivitățile orga
nizate cu prilejul celei de a 
4-a aniversări a proclamării 
Republicii Irak.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
M-AM SATURAT DE CĂS

NICIE : rulează la cinemato
grafele Patria, I. C. Frimu; 
FANTOMELE DIN SPES
SART : rulează la cinemato
grafele : Republica, București; 
CÎND COMEDIA ERA REGE: 
rulează l-a cinematografele 
înfrățirea între popoare, Li
bertății, B. Delavrancea, Olga 
Bancic: CIND VINE DRA
GOSTEA : rulează la cinema
tografele Magheru, Elena Pa
vel ; DON GIOVANNI: la ci
nematograful V. Alecsandrî; 
NUMAI O GLUMĂ: la cine
matografele 1 Mai Drumul 
serii ; CAVALERII TEUTONI 
— cinemascop, ambele serii : 
Lumina ; ALBĂ CA ZAPA- 
DA : Tineretului; DUELUL 
N-A AVUT LOC : rulează la 
cinematograful Victoria ; UN 
OM TRECE PRIN ZID: ru
lează la cinematografele Cen
tral, Al. Popov; MAI TARE 
CA URAGANUL : 13 Septem
brie ; O ZI DIN VIAȚA UNUI 
TÎNĂR, SPRE BAMAKO, 
U.E.F.A. - TURNEUL DE JU
NIORI — BUCUREȘTI : Tim
puri Noi; AGRAFA ALBĂ: 
rulează la cinematografele

ȚA : Unirea, M. Eminescu ; 
SCRISOARE DE LA O NE
CUNOSCUTĂ: Flacăra, Vol
ga ; AVENTURILE LUI 
KROS rulează la cinemato
grafele T. Vladimirescu, Lu
ceafărul; FOCURI ÎN MUN
ȚI : Munca ; PIRAȚII AERU
LUI : rulează la cinematogra
fele Arta, G. Coșbuc ; ÎNVIE
REA — ambele serii: Moși
lor ; URME TĂCUTE: ru- 
lează la cinematograful Donca 
Simo; DEPARTE DE PATRIE: 
la cinemascop : 30 Decembrie; 
TOATĂ LUMEA RÎDE, CÎN- 
TĂ ȘI DANSEAZĂ : rulează 
la cinematograful G. Bacovia; 
FETELE : — cinemascop : 23 
August, Gh. Doja; POVESTE 
SENTIMENTALĂ: rulează la 
cinematograful 16 Februarie : 
CEROGLE : Floreasca.

Acțiuni patriotice 
de strîngerea 
fierului vechi

Tinerii din schela petroli
feră Ciurești-Potcoava, raionul 
Slatina, în orele libere sînt 
antrenați de comitetul U.T.M. 
la o bogată activitate educa
tivă. Printre acțiunile între
prinse în ultima vreme se nu
mără și cele de muncă patrio
tică. Numai în săptămâna care 
a trecut, tinerii din această 
schelă au strîns și trimis oțe- 
lăriilor patriei 8 600 kg fier 
vechi. Tinărul maistru sondor 
Ion Vlăsceanu, utemiștii Ion 
Voica și Nae Dumitru sînt 
numai cîțiva dintre fruntașii 
acestei acțiuni patriotice.

Maxim Gorkl, Aurel Vlaicu ; 
FRUMOASA LURETTE: ru
lează la cinematograful Cul
tural; BĂTRÎNUL ȘI MA
REA : 8 Martie, Popular;
DAMA DE PICĂ: rulează la 
cinematograful Grivița ; ME
XICUL CÎNTĂ : rulează la 
cinematograful Constantin Da- 
vid; DOUĂ REPRIZE ÎN 
IAD : rulează la cinematogra
fele Vasile Roaită, Al. Sahia, 
Miorița; RAZE PE GHEA-

------•------

M
(Urmare din pag. I)

cerit de revoluție — dreptul 
de a munci; calcă legea 
cea mare a muncii, a- 
cest izvor de bucurie a vie
ții. Acesta este accidentul: 
un tînăr a căzut victima unui 
păcat burghez — trîndăvia, 
parazitismul. L-a dat în vi
leag chiar mama lui, iar 
„Scînteia tineretului“, a scris 
despre rătăcirea lui.

Și acum toți acești tineri 
muncitori, atenți și sensibili 
la tot ce se întîmplă în jurul 
lor, pînă la mari depărtări, 
au luat cunoștință de impasul 
tovarășului lor și intervin 
energic, cu spirit colectiv, cu 
entuziasmul, sinceritatea și 
severitatea caracterului lor 
frumos.

Toți acești tineri care îi 
scriu, prin redacția ziarului, 
se comportă față de Friedel

în u n a t
ca față de un bolnav, atins 
de 0 boală gravă sau acci
dentat. Toți au sentimentul că 
acest tînăr care nu vrea să 
muncească a decăzut, că alu
necă într-o prăpastie și, soli
dari, îi întind mina să-l ajute. 
Toți sînt indignați și îngrijo
rați pentru că prin atitudinea 
lui, acest tînăr a adus o gravă 
jignire muncii. Din toate păr
țile țării, ca de pe un uriaș 
șantier, se ridică sute de 
glasuri: dezaprobări, mustrări, 
judecată aspră, glasuri prie
tenești chemîndu-l la reali
tate, încurajîndu-l să iasă din 
această rătăcire. Unii se ocu
pă de el, alții se glndesc și 
caută să descopere greșelile 
colectivului din care făcea 
parte Friedel de l-a lăsat să 
alunece, să cadă. Pentru ei 
Friedel este un bolnav: mun
ca este izvor de fericire și 
bucurie, iar Friedel nu mai

tinere
știe să soarbă din acest 
izvor; pentru ei munca 
este bucuria și fericirea 
de a participa la construcția 
socialismului — pi'dej de 
demnitate și măreție, iar 
Friedel a pierdut, pentru o 
clipă, aceste mari sentimente ; 
ei leagă munca de dragostea 
de patrie — a munci înseam
nă la acești tineri a-ți iubi 
patria, a contribui la crește
rea și înflorirea ei, iar Friedel 
a pierdut pentru o clipă acest 
sentiment mare; pentru toți 
acești tineri muncitori a nu 
munci înseamnă a trăda, a fi 
în tabăra jalnică a „rămăși
țelor“ și Friedel s-a rătăcit, o 
clipă, printre „rămășițe“. Și 
ei toți, acești tineri, simt ne
voia să intervină, să ia atitu
dine, să-i dea ajutorul lor 
neîntîrziat și energic. „Frie
del, întoarce-te la tovarășii 
tăi de muncă și viață". „Frie-

Olimpiada de
Olimpiada de șah 

pe echipe se va 
desfășura anul a- 
cesta în orașul Var- 
na, începînd de la 
15 septembrie. Se 
așteaptă participa, 
rea selecționatelor 
a 40 de țări. După 
cum se anunță din 
Moscova, în echipa 
U.R.S.S. la prima 
masă va juca Mi-

hail Botvinnik cam
pionul lumii. Din 
echipă mai fac 
parte marii maeștri 
T. Petrosian, B. 
Spasski, M. Tal. E. 
Gheller și V. Kor- 
cinoi.

Olimpiada de șah 
va fi precedată de 
un mare turneu in
ternațional, care se 
va desfășura la So-

șah
fia începînd de la 
22 iulie. Printre in
vitați se află Fur- 
man și Gipslis 
(U.R.S.S.), Ciocîltea 
(R.P.R.), Kluger
(R.P.U.), Bartok
(Iugoslavia), Golz 
(R.D.G.), Lehmann 
(R.F.G.). Vor lua 
parte, de asemenea, 
membrii echipei re
prezentative de șah 
a R. P. Bulgaria.

Pe scurt
• Campioana de fotbal a 

Danemarcei Eisberg și-a con
tinuat turneul în țara noastră 
întîlnind joi la Ploiești, for
mația Petrolul. Jocul a pri
lejuit un bun spectacol fotba
listic. încheiat cu scorul de 
4—3 (1—2) în favoarea fotba
liștilor ploieșteni.

• în cel de-al doilea meci 
susținut în țara noastră, echi
pa de fotbal a Armatei Si
riene a întîlnit ieri formația 
C.S.O. Galați. Fotbaliștii ro- 
mîni au obținut victoria cu 
scorul de 5—0 (3—0). Meciul a 
fost urmărit de 8 000 de spec
tatori.

• Echipa de șah a R. P. 
Romîne s-a clasat pe locul 
doi, în grupa I-a a campiona
tului mondial studențesc de 
șah, obținînd astfel califica
rea pentru turneul final. în 
ultima întîlnire decisivă, șa
hiștii noștri au terminat la 
egalitate 2-2, cu echipa R. P. 
Ungare.

• La Moscova s-a disputat 
meciul internațional de fotbal 
dintre echipele de juniori ale 
U.R.S.S. și R. P. Polone. Au 
cîștigat fotbaliștii sovietici cu 
«corul de 3-1 (1-0),

Semifinalele campionatului 
mondial feminin de handbal

Meciurile disputate în ziua 
a doua a semifinalelor cam
pionatului mondial feminin 
de handbal s-au terminat cu 
victorii ale echipelor favorite, 
în grupa de la București echi
pa R. S. Cehoslovace, dețină
toarea titlului mondial, a cîș- 
tigai totuși foarte greu, la di
ferență de numai un punct, 
în fața echipei R. P. Ungare 
care a fost la un pas de a 
produce o surpriză. în acest 
fel. disputa pentru primul loc 
în grupa A rămîne să fie 
rezolvată de meciul dintre 
echipele R. P. Romîne și 
R. S. Cehoslovace.

Iată o scurtă relatare a
partidelor desfășurate joi:

Grupa semifinală A (Bucu
rești) : R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară 6-5 (4-3).

Cu cîteva secunde înainte 
de sfîrșitul meciului scorul 
era de 5-5 și numai o lovi- 
tură de la 7 metri a permis 
echipei cehoslovace să ter
mine victorioasă. Jocul a fost 
frumos și aprig disputat. Am
bele echipe au preferat să 
practice apărarea în zonă și 
să tragă de la distanță. Hand
balistele maghiare au condus 
cu 2-0 pînă în minutul 7, 
apoi echipa cehoslovacă reu

șește cîteva contraatacuri și 
obține egalarea pentru ca în 
minutul 18 să ia avantaj. Ju
cătoarele maghiare egalează 
în minutul 30, dar cedează 
inițiativa echipei cehoslovace. 
Grupa semifinală B: Dane
marca — U.R.S.S. 10-4 (6-1).

Desfășurat pe stadionul „Lu
ceafărul" din Sibiu în pre
zența a 3 000 de spectatori, 
meciul dintre echipele Dane
marcei și U.R.S.S. a dat locul 
unei întreceri interesante, de 
bună valoare tehnică. Din nou 
apărarea echipei daneze a fost 
foarte sigură, iar portarul 
Helga Hansen a făcut o 
partidă extraordinară.
Ploiești: R. F. Germană — 
Japonia 15-6 (7-1)

In turneul pentru locurile 
7-9 echipa Germaniei a obți
nut o victorie la scor. Jocul a 
decurs permanent în nota de 
dominare a handbalistelor 
germane.

★
Astăzi au loc ultimele două 

meciuri ale semifinalelor: 
București: Cehoslovacia — 
Romînia ; Brașov : Iugoslavia 
— Danemarca ; La Ploiești 
Polonia — Germania (în tur
neul pentru locurile 7-9).

i în Piața Unirii 
are loc o premie
ră. Linia modernă 
și elegantă a noi
lor construcții im
pune. La unele 
blocuri, la parter

mai trebălufiesc tencuitorii, 
vopsitorii și, geamgiii. Dar, la 
etaje, 
flori.

La 
6 s-a 
tîngă. 
predat, cheia 
nr. 3. Soția tânărului munci
tor (Gheorghe Potîngă des
chide iute ferestrele din su

fragerie și ae
rul de 
năvălește 
camera 
noasă cu 
ții albi- 
sind 
proaspăt, 
în bucătărie, 
în dormitor

în balcoane au apărut

etajtal VIII al blocului 
oprit tînăra familie Po- 

Administratorul le-a 
apartamentului

e terenul Aero
clubului, premie
ra lui Ion Rotaru. 

. Primul lui zbor cu 
planorul, alături 
de instructorul 
Gheorghe Gîlcă.

Elevul de serviciu face semn 
cu fanionul. O smucitură u- 
șoară și mosorul mecanic tra
ge cu putere planorul. Manșă, 
palonier, man
șă... zburăm ! 
El, Ion Rotaru, 
strânge cu pu
tere manșa pla
norului. Parcă 
tremură? Adi
neauri cînd s-a
avintat în înălțimi deodată s-a 
simțit mai ușor dar acum îl 
stăpânește un fel de teamă. 
De ce tremură manșa ? In
structorul îi înțelege starea. 
„Privește în jos! Uite în stin
gă Palatul Culturii”.

Da, Palatul Culturii, Piața 
Unirii, uite 
pe Copou, și 
mirescu.

Virează la 
rul plutește lin.

Fabrica de mobilă, dincolo, 
cea de antibiotice. Uite pasa
rela peste calea ferată. Oame
nii trec cu bicicletele. „Tova-

blocurile 
la Tudor

dreapta.

noi, și 
Vladi-

Plano-

rășe instructor, uite atelierul 
de reparat material rulant. 
Acolo lucrez eu“.

Instructorul zâmbește. Știe. 
Tinărul ucenic de la A.R.M.R. 
e mîndru de viitoarea lui 
profesie, lăcătuș-mecanic. Tot 
așa, acum, e mîndru că s-a 
înălțat în zbor și ține manșa 
planorului deasupra lașului. 
„Ce frumos e să zbori !”.

în aceeași zi :
La comitetul orășenesc 

U.T.M., intr-un grup numeros 
de tineri se află Barbu Mag
dalena. E o tînără muncitoare 
textilistă de la Fabrica „Țe
sătura”. Cei din jur sînt mun
citori și elevi. Toți poartă pe 
față, în priviri, o sinceră 
emoție.

O ușă se deschide și Mag
dalena este invitată înăuntru. 
Pășește sfielnic. în fața ei se 
află membrii biroului Comite
tului orășenesc. Cineva vor
bește despre ea, despre suc
cesele ei în producție. O în
deamnă să învețe. Secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
se ridică. îi întinde carnetul 
roșu de membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor și-i strîn
ge mina. „De-acum înainte 
ești utemistă. La fabrică, pe 
stradă, la reuniune, acasă în

t !
del , întoarce-te", „Friedel, 
vino“, „Friedel, trezește-te”, 
„Friedel, noi credem că 
tu te vei îndrepta“. Așa 
îi scriu, îi strigă pe sute de 
glasuri, ca și cum s-a rupt de 
coloana lor, a dezertat din 
rîndurile lor și ei îi întind 
mîinile și îl cheamă.

Cîteva sute de tineri îi 
scriu, dar desigur, alte sute, 
alte mii de tineri muncitori 
au aflat de „cazul“ lui, se 
gîndesc la el, îi trimit gându
rile lor. Iar un tînăr munci- 
tor din Ploiești îi scrie un 
poem care se încheie astfel, 
ca și cum i-ar da o rețetă de 
însănătoșire: „Ascultă cloco
tul muncii, mersul unui trac
tor, al unei locomotive, al 
unei turbine ; uită-te cum se 
înalță blocuri, orașe, fabrici. 
Și întreabă-te: pe ce pămînt 
trăiești ? în ce țară ? Și-ntrea- 
bă-te dacă din toate astea cîte 
vezi și auzi ai făcut și tu 
ceva. Iar dacă te simți străin, 
intră în rînd cu noi, cu țara 
întreagă și te vei bucura, te 
vei mîndri — numai muncind 
te vei simți om adevărat“.

Minunat tineret ! Cineva a 
nesocotit munca, a adus o 
jignire dreptului și bucuriei 
de a munci și toți acești ti
neri protestează, devin severi, 
toți înfierează o influență a 
trecutului răbufnită în com
portarea unui tînăr, toți ca 
unul singur îl ajută pe acest 
tovarăș să iasă din rătăcirea 
lui. Și vorbindu-i, explicindu-i 
lui — se exprimă de fapt pe 
ei, spun ceea ce gindesc ei 
despre muncă, aduc un poem 
cald, sincer și generos muncii.

afară 
în 

lumi- 
pere
miro- 

ușor a 
A 
E 
a

trecut apoi 
încăpătoare.
‘■început să aranjeze cu ochii 
mobila. Acolo, o măsuță pen
tru radio. Din colț spre ușă, 
studioul. Aici dulapul. Rămâ
ne un loc. Poate un pătuț 
pentru copil. Apoi, își zîm- 
besc unul altuia.

ată și o premieră.., 
I teatrală.

La Studioul Tea- 
' trului
„Vasile 
dri” a 
tat din

Național 
Alecsan- 

fost invi- 
nou tînă-

irul poet Andi Andrieș. Nu cu 
mult timp în urmă a scris 
piesa „Grădina cu trandafiri”. 
Prima lui piesă pe care a pre
dat-o teatrului. Discutată în 
cadrul Studioului, piesa a plă
cut. Autorul a mal lucrat la 
finisarea ei, iar actorii din 
Studio au început să realizeze 
rolurile. Curînd se va anunța 
premiera.

De data aceasta tinărul dra
maturg a fost invitat pentru 
precizarea unor detalii. Munca 
Itd de creație este strîns le- 
fiată de cea din Studio. în
ființat în 1961, Studioul și-a 
propus și a trecut la analiza 
realizării artistice a unor ro
luri, adîncirea structurii unor 
personaje și sensului ideolo
gic al pieselor. La Studio se 
organizează și punerea in sce
nă de către adori a pieselor. 
Prima piesă a Studioului, „Si
ciliana”, a avut ca director de 
scenă pe tinărul și talentatul 
actor C. Dinulescu. Acum Stu
dioul va da posibilitate de 
afirmare unui tînăr drama
turg.

...Pretutindeni în Iași întâl
nești astfel de oameni, poți 
asista la asemenea premiere, 
Alături de emoția și bucuria 
ce izvorăște în inimile celor 
care le trăiesc, premierele a-
cestea mărturisesc —- odată în 
plus —- ritmul viu al vieții, 
trăirea plină a zilelor de as
tăzi în ac bătrîn oraș. Măr
turisesc înnoirile continue, ti
nerețea generoasă a lașului.

V. CONSTANTINESCU

Trustul foraj Tg. Jiu 
Anunță că recrutează ca
dre cu pregătire medie 
pentru examenul de admi
tere prin concurs la Insti
tutul de petrol, gaze și 
geologie București și Insti
tutul politehnic, pentru ur

mătoarele facultăți:
INSTITUTUL DE PETROL, 

GAZE ȘI GEOLOGIE 
— Facultatea de geologie 

tehnică
— Facultatea de exploa

tarea zăcămintelor de țiței 
și gaze

— Facultatea de mașini 
și utilaj petrolier 

INSTITUTUL
POLITEHNIC BUCUREȘTI 

— Facultatea de electro
tehnică

, — Facultatea mecanică 
Doritorii se vor adresa la 
serviciile de cadre și în* 
vățămînt de la întreprin
derea foraj Zătreni, Bîlteni, 

și I.T.A.B.T. Tg. Jiu

ÎNTREPRINDEREA FORESTIERĂ HAȚEG 
REGIUNEA HUNEDOARA

Angajează
In condițiile prevederilor H.C.M. 1053/1960:

— inginer silvic sau constructor pentru postul de șef 
serviciu investiții

—- tehnician silvie sau constructor pentru postul de șef 
șantier investiții;

— inginer (sau tehnician) silvic sau mecanic pentru postul 
de inginer mecanic ;

— tehnician silvic pentru postul de tehnician cu trans 
porturile;

— economist pentru postul de șef de serviciu desfacere ;
— economist pentru postul de șef de servieiu contabilitate:
— contabil principal în cadrul serviciului contabilității. 

Aceste posturi sînt la centrul întreprinderii, în orașul Hațeg.
— inginer silvic pentru postul de șef de cestor exploatare 

la sectorul Piu ;
— tehnician pentru postul de mecanic șef la sectorul 

Barul Mare.
Cererile se vor adresa direct întreprinderii Forestiere Hațeg — 

serv, personal administrativ și cadre, str. Mihai Vitcazu nr, 
34. — telefon 118 și 128.



FAMILIȘTII
u cîțiva ani In 
urmă, cînd m-am 
căsătorit, era secre
tar al organizației 
U.T.M. 
nostru 
vreo 17 ani. Un flă

cău inimos, harnic, care voia să 
facă treabă. A fost și ei la nuntă. 
Am petrecut cu toții. După cîteva 
zile însă, cînd ne-am întâlnit, pri- 
vindu-mă nu fără oarecare tristețe 
și reproș mi-a spus :

— Ei Victore, gata și cu tine. 
Acum trebuie să te scoatem din 
evidență.

— De ce 1 Doar nu am împli
nit 28 de ani ?

— Lasă că vă știu eu. Așa sîn- 
teți toți. După ce v-afi însurat 
dafi mal rar pe la U.T.M. Vă știu 
eu..

Din evidență nu am fost scos 
nici eu nici soția mea. -Am parti
cipat mai departe la toate acțiu
nile întreprinse de organizație. 
Intîmplarea aceasta m-a pus însă 
serios pe gînduri în special după 
ce am fost ales secretar, 
cu atît mai mult cu cît exista 
Intr-adevăr la unii tendința de a 
se considera „teșiți din tinere
țe“ odată cu căsătoria. Și dacă 
băieții mai luau parte la viața 
de organizație apoi tinerele că
sătorite...

Dar de asta eram vinovați și 
noi.

Verificam odată listele de pla
tă a cotizației. Eram aproape 
toți membrii comitetului.

— Maria Paraschiv.
— S-a căsătorit. Tai-o de

— a spus cineva, 
au mai urmat așa încă 
cîteva tinere căsătorite.

din satul 
un băiat de

Asia

pe
listă

Și 
vreo

— De ce ? am întrebat. 
Cîțiva m-au privit mirați.
— Cum de

torit I
— Și ce-i 

să mai fie 
prevede doar că un tînăr poate 
fi utemist pînă la 28 de ani.

Am discutat mult în după-
amiaza aceea despre munca noa
stră cu tinerii căsătoriți. Lăsînd
la o parte faptul că în mod real 
exista concepția că odată ce 
te-ai căsătorit nu te mai poți a- 
mesteca cu cei necăsătoriți, noi 
am analizat cu mai multă atenție 
propria noastră muncă. Ea tre
buia îmbogățită, trebuia, ca să 
folosesc un cuvînf bine spus de 
președintele G.A.C., „puțin ma
turizată", in sensul bun al cu- 
vîntului. Era nevoie să ne orga
nizăm treburile în așa fel incit în
treaga activitate a organizației 
noastre să aibă o mai mare in- 
fiuiență educativă asupra 
lor, să-i mobilizeze la o muncă 
și mai activă de întărire

a 
începem 
adunare

ce ? Păi

cu asta ? 
utemista ?

mico-organizatorică 
Ne-am gîndit să 
discutarea într-o

s-a

cu

casă-

A incetaf
Statutul

tineri-

econo- 
G.A.C.

cu
ge-

nerală a sarcinilor ce revin tine
retului din planul gospodăriei. Pre
ședintele ne-a promis că va 
vorbi, la fel și inginerul. Un 
Colectiv de utemiști a pregătit 
un proiect de hotărîre, iar eu, 
împreună cu alți membri ai co
mitetului, am discutat cu fiecare 
utemist în parte. Am 
și soțiile.

E drept că treaba 
durat cîteva zile. Și 
că nu ne-am mulțumit numai să-i 
anunțăm să vină ia adunare, ci 
am discutat pe îndelete cu ei 
despre problemele care vor fi 
dezbătute în adunarea generală, 
le-am cerut părerea despre fe
lul în care ne-am gîndit noi să o 
organizăm, ce cred că e bine să 
discutăm în celelalte adunări ge
nerale, 
atenție, 
ordinea 
raia șl 
foarte i

luat cu noi

aceasta a
asta pentru

Oamenii au ascultat cu 
s-au arătat interesați de 

i de zi a adunării gene- 
au făcut multe propuneri 

interesante. Unora, în dis-

cufiile avute cu ei, le-am amintii 
și de unele obligații ale lor cu 
îndeplinirea cărora au cam întîr- 
ziat. Discuția aceasta a dat 
roadele așteptate. Ea a contri
bui! la creșterea simțului 
răspundere al tinerilor față de 
îndatoririle lor de utemiști. 
participat aproape loji la adunare. 
A fost interesant. Au luat mulți 
cuvîntul. Se discuta doar despre 
treburile lor, despre munca 
viața lor. După adunare am 
întîrzial la colțul roșu, 
stat la o 
veseli, și 
dispuși.

A fost
discutat în comitet
rău să ținem in fața tinerilor cî
teva expuneri despre familie, 
despre principiile care stau la 
baza familiei în orînduirea noa
stră socialistă, despre compor
tarea tinerilor căsătoriți în fami
lie și societate etc. 
alergînd 
ferințe 
au venit 
Căsătoriți 
miști și neutemișfi, 
și dintre oamenii 
Au urmat apoi și

am 
vorbă. Oamenii au 
au plecat acasă

o adunare reușită, 
că nu

de

Au

și 
mai 
mai 
fost 

bine

Am 
ar fi

Și iafă-mă 
pe la raion după con- 
și conferențiari.
la conferințele ținute, 

și necăsătoriți,

Tinerii

ba 
în 

alte

ute- 
au fost 

vîrstă. 
expu-

-,

Deschiderea expoziției

neri ascultate cu aceeași aten
ție. Eram mulțumit, de ce să n-o 
spun. Numai că într-o seară, în- 
torcîndU-mă acasă de la o ase
menea expunere, sînt luat în pri
mire de soția mea :

— Victore, toate bune, dar voi 
altceva in afară de ședințe și 
conferințe nu mai știți să faceți?

M-am uitat la ea mirat. Ce 
i-o fi venit așa deodată î

— Știi fu ce fac oamenii seara 
după lucru 1 Să-ți Spun eu : șed 
pe marginea șanțului șl toacă se
mințe. Ceva mai bun 
te face ?

— Bine, 
săptăminal „joi 
De ce nu

— De ce nu 
vin. Poate că ar vrea să li se 
dea mai multă atenție, poale că 
ar vrea să fie invitați I Știu eu

„lată rezultatul muncii cu 
nerele căsătorite“, mi-am 
în gind nu fără mulțumire, 
există ceva adevăr 
astea. Trebuie să fim mai 
cu timpul liber al familiștilor.

Știți cum se întîmplă prin unele 
sate : la horă, la distracții, vin 
de obicei cei necăsătoriți. Și
chiar dacă vin și dintre tinerii
căsătoriți stau de regulă
margine. Problema aceasta
discutat-o intr-o ședință de
mitet. Acolo am stabilit 
invităm pe tinerii căsătoriți 
„joile tineretului", la audițiile 
radio, și vizionările la televizor 
(cumpărat între timp de condu
cerea G.A.C.), să-i antrenăm la 
activitățile sportive. Și iată-ne 
din nou, membrii comitetului or
ganizației de bază U.T.M., . um- 
blind prin sat, și făcîhd invitații 
la „Joia tineretului".

...O sală pavoazată, muzică, un 
program
— toate acestea 
la crearea unei 
prietenești. S-a 
fost veselie. La 
comitetului, ne 
și la începutul 
Am strîns mina 
potlindu-l, pe tiecare în 
și la celelalte ,,țoi ale tineretului“ 
organizate săptăminal.

In munca cu 
ca și .cu ceilalți 
un loc important 
tivitatea culturală 
cor, în echipa artistică de agitație,1 
tinerii căsătoriți activează la un 
loc cu ceilalți ; aproape în fie
care duminică pe terenul sportiv 
din comună au loc diferite com
petiții. Avem o echipă de volei, 
o echipă de fotbal, se or
ganizează competiții de atletism 
etc. Mai puțin am reușit să le 
antrenăm 
în activitatea sportivă. Dar 
vom tace și pe asta.

nu se poa-

dar

vin ?

noi 
ale

vin ?

organizăm
tineretului“.

Uite că nu

în

industriale austriece
in București, s-a deschis joi la 

amiază expoziția industrială aus
triacă.

La inaugurare 
Gogu Rădulescu, ministrul 
marțului exterior, C ——i- 
mulescu, ministrul transporturi
lor și telecomunicațiilor, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți 
și membri ai conducerii uuor 
ministere, instituții centrale și 
organizații economice, ai între
prinderilor de stat pentru comer
țul exterior, numeroși specialiști, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Salutînd pe oaspeți în numele 
guvernului federal al Austriei, 
dr. Paul Wetzler, ministrul Aus
triei la București, a arătat că 
cea de-a doiia expoziție austria
că are ca scop de a oferi o pri
vire generală asupra producției 
industriale a Austriei. El a re
levat faptul că față de expoziția 
anterioară aceasta cuprinde un 
număr Sporit de produse expuse 
de un număr mai mare de fir
me. Schimbul de mărfuri dintre 
țările tmastre —• a spiis ministrul 
Austriei — a luat îh ultimii dor

au luat parte
1 co-

Dumitru Si-

------O------

Orcjanizîndu-și bine locul de 
muncă, perfecționîndu-și con
tinuu cunoștințele profesionale, 
tinărul Aurel
Uzîha „Metrom ' 
declarai de către

tașul secției

Gavnlă de la 
Brașov a fost 
colectiv frun- 
xlrungărte.

Ex-aiii un avînt considerabil, 
poziția poate fi privită ca o 
oglindă a dorinței guvernului fe
deral austriac de a strînge și 
mai mult și a extinde relațiile 
dintre țările noastre.

în cuvîntul său dr. Franz Ko- 
rinek, secretar general al Came
rei federale de comerț a Aus
triei, a arătat că oamenii de 
afaceri austrieci au venit cu 
bucurie la București pentru a 
aduce aportul lor Ia adîncirea 
relațiilor dintre Austria și R. P. 
Romînă. Dr. Franz Korinek a 
exprimat călduroase mulțumiri 
autorităților romîne pentru spri
jinul acordat la organizarea ex
poziției.

în răspunsul sân, președintele 
Camerei de comerț a R. P. Ro
mîne, Mihai Ciobanu, a subliniat 
că această expoziție reprezintă 
o nouă dovadă a dorinței reci
proce de dezvoltare a colaboră
rii economice, un aport la inten
sificarea schimburilor comerciale 
romîno-austriece în interesul 
ambelor economii.

La invitația organizatorilor 
expoziției, ministrul comerțului 
exterior, Gogu Rădulescu, a tăiat 
panglica inaugurală.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Aproximativ 100 de între
prinderi și firme austriece pre
zintă aici produse din diferite 
ramuri industriale. Atașatul co
mercial al Legației Austriei la 
București, dr. Hermann Com- 
menda, împreună cu reprezentan
ții firmelor austriece, au 
zentat oaspeților produsele 
puse.

Expoziția, organizată în
vilionui din Parcul Herăstrău, 
poate fi vizitată pînă la 22 iu
lie, între orele 15 și 20, iar du
minica

p re
el-

pa-

între orele 10 și 19.

(Agerpres)

Foto : N. STELORIAN

O seară - rnodel, 
uitată

Foto : AGERPRES

pe 
am 
co- 
Să-i 

la 
de

Colectivul întreprinderii „Electro- 
aparataj“ din Capitală realizează 
în ultima vreme o serie de noi 
produse pentru instalații electrice 
folosite în construcții și motoare 
electrice. In fotografie : Comu
nistul Mihai Popa și utemisful ion 
Pitrop controlează montarea bu
toanelor de comandă pentru au

tomatizări.

toate
atenți

al brigăzii artistice 
au contribuit 

atmostere intime, 
dansat mult, a 

plecate, membrii 
aflam la 
reuniunii 
fiecărui

ușă ca 
noastre. 

invitat 
parte

tinerii căsătoriți 
din gospodărie 
l-a ocupat ac- 
și sportivă. La

pe tinerele căsătorite
o

VICTOR VASILE 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. Cuza Vodă, 

raionul Călărași

Atmosfera generală de la 
reuniunea, organizată sîmbătă 
seara de Casa raională de cul
tură „N. Bălcescu“ din 
rești s-a caracterizat 
monotonie.

„Astă seară — ne-a 
tovarășul director Mihai Ma
rinei pe la ora 10,40, adică 
după aproape trei ore de la 
începerea „serii cultural-dis- 
tractive" — am organizat pro
gramul în felul următor: în- 
tîi cîntă orchestra, apoi, între 
10 și 11, vor cînta cîțiva so
liști vocali din formația ca
sei noastre de cultură“. Și cu 
asta... gata.

Ora zece trecuse de mult, 
pînă la 11 mai era foarte pu
țin, dar Soliștii nu dădeau nici 
un semn că ar fi prezenți.

Inițial casa de cultură a- 
nunțase în programul 
respective un concurs 
știe să etnte, cîștlgă“. Afișul 
de la Intrare, însă, mai dis
cret, prevestea în termeni ge
nerali și neangajanți deosebi
te acțiuni culturale și distrac
tive căre, după cum am vă
zut, au rămas pe hîrtie.

Există o varietate inepuiza
bilă de acțiuni cultural-edu
cative și distractive care, 
folosite cu pricepere, pot

Bucu- 
prin

spus

serii 
„Cine

face ca tinerii să-și petrea, 
că în mod plăcut și instruc
tiv o seară de sîmbătă. Ace, 
ste posibilități nu sînt necu
noscute tovarășilor din condu
cerea acestei case de cultură 
și experiența arată că deseori 
le-au aplicat cu succes.

„Săptămâna. trecută, ne-a 
declarat tov. Constantin Ma- 
chala, îndrumător artistic, am 
organizat o seară-model cu 
tot felul de jocuri distractive, 
concurs de dans, precum și 
alte concursuri, tombolă etc. 
la care au participat și meto- 
diști de la. numeroase case de 
cultură." Era de așteptat ca 
reușita acelei seri model să 
stimuleze cel puțin în aceeași 
măsură și pe tovarășii de la 
Casa raională de cultură „N. 
Bălcescu“, ca experiența acelei 
seri să slujească nu numai ce
lorlalți metodiști prezenți la 
schimbul de experiență, ci și 
propriei activități. Dacă acea 
seară-model rămîne doar un 
„spectacol festiv“, bine organi
zat, dar unic, și nu o acțiune 
calitativ, utilitatea ei ar fi ur
mată de un mare semn de 
întrebare.

NICOLAE IONESCU

«V > DSUMflIELA BRAȘOV

Valorificarea
fructelor

de pădure
Fructele de pădure culese din 

munții Retezat constituie o 
parte însemnată din materia 
primă de bază a fabricii de 
marmeladă și conserve din 
Hațeg, care le prelucrează în 
diferite sortimente de dulcea
ță, compoturi și siropuri. în 
același timp, fabrica prelu
crează fructe de livadă și le
gume.

Colectivul întreprinderii a 
pus pînă acum la dispoziția 
unităților comerciale 70 000 kg 
de compoturi și dulceață din 
zmeură, căpșuni, afine și nuci 
verzi, 10 000 kg siropuri de 
zmeură și afine, precum și în
semnate cantități de conserve 
de fasole verde. Anul acesta, 
fabrica va produce cu 401 
tone mai multe conserve de 
legume și fructe decît anul 
trecut. Numărul sortimentelor 
sporește cu încă 17, îndeosebi 
pe seama valorificării fructe
lor de pădure.

(Agerpres)

itnpuiiăioare 
industriei 
Socialiste, 
străveche 
culturala, 

f de nu- 
inanutneitA 

istovite, constituie unul din 
obiectivele preferate ale ex
cursiilor organizate de școlile 
din întreaga țară. Zeci și zeci 
de elevi fac zilnic popas aici, 
solicitînd să viziteze U șinele
„Steagul roșu1*, Uzinele de trac
toare, Muzeul regional de istorie 
și artă, și împrejurimile 
șului.

în cele două săptămîtti 
au trecut de ta încheierea < 
lui școlar, Brașovul a și 
vizitat de peste 1 000 de < 
de la școlile medii din 
Rîmnicu-Sărat, Bacău, de 
Școala 
stanța, 
Lugoj, 
15 și 
Lazur”

te

rușov, 
cetate a 
noastre

! oraș cu 
tradiție 

'' 1 dispunind 
meroase i

ora-

care
uliu, 
fost 

elevi 
lași, 

i la 
de l! a>li nr. 3 din Con- 
de la Casa de 
de la Școala 
Școala medie 
din București,

copii din 
medie nr. 
„Gheorghe 
de la șco

lile din raionul Lenin al Capi
talei etc.

Cîte lucruri pasionante nu 
vor avea de povestit, despre 
Brașov, elevii Școlii medii nr. 3 
din Iași. De neuitat Vor rămîne 
pentru ci întâlnirile cu fruntașii 
constructorilor de autocamioane 
și tractoare românești, explica
țiile acestora asupra celor mai 
noi mașini și agregate-unelte cu 
comandă electronică și cu co- 
mandă-program, adevărate 
nuni ale tehnicii moderne. 
Muzeul de istorie și artă ei și-au 
notat în carnete, pe numeroase 
file, ceea ce au văzut și expli
cațiile pe care le-au primit în 
legătură cu istoria multiseculară 
a Brașovului, cu uriașele trans
formări petrecute în viața Bra
șovului în anii regimului tlemo- 
crat-popular.

Asemenea amintiri de neuitat 
au lăsat vizitele făcute în Bra
șov de către elevii școlilor de 
mecanici agricoli din regiunea 
București, care, în noile autobu
ze „Tudor Vladimirescu" ale 
O.N.T. cu care fac o excursie 
prin țară, au avut posibilitatea 
să înconjoare orașul, să străbată 
noile bulevarde străjuite de 
blocuri impunătoare în care s-au 
mutat, în ultimii ani, mii de 
familii de muncitori din Brașov 
și să viziteze renumita stațiune 
sportivă și climaterică

mi-
La

Poiana. Bine înțeles, inima lor 
a rămas, mai ales alături de 
muncitorii Uzinelor de tractoa
re, care i-au primit cu drag, ca 
pe adevărații stăpîni de mîine 
ui „armăsarilor” de oțel pe care 
ei ii fabrică astăzi.

Analizînd felul cum s au desfă
șurat piuă acum vizitele, se poa
te spune că tineretul brașovean 
s-a achitat in general de obliga
țiile sale de gazdă. La coman-

fii, însoțiți de grupuri de ute- 
miști din clasele la care sînt di- 
tigințl, s-au oferit și îndeplinesc 
cu multă dragoste și competență 
rolul de călăuze ale excursio
niștilor venlți să viziteze Bra
șovul.

Ce păcat însă că unele școli, 
Căi'e tiu respectă indicațiile Mi
nisterului tnvSfămîntului și ale 
C.C. al U.T.M. privind organiza
rea excursiilor în vacanțele de

Frumoasă, bogată
ești patria mea !

domeniul orășenesc, care organi
zează programul 
atît a celor care 
central vizitarea 
sînt efectuate de 
orașe ale țării, cit și a celor pe 
care le efectuează elevii din 
raza de activitate a orașului 
Brașov — se desfășoară o acti
vitate neobosită.

Comandamentul pentru coor
donarea excursiilor dispune de 
un grafic al excursiilor, cu- 
prinzînd datele în care orașul 
va fi vizitat de oaspeții din di
ferite colțuri ale țării. Pe baza 
acestui grafic și cu sprijinul 
larg și entuziast al unor tinere 
cadre didactice și al comitete
lor U.T.M. din școlile care dis
pun de internat, au fost asigu
rate condiții de cazare într-o 
atmosferă dintre cele mai prie
tenești. Cadre didactice cu ex
periență, bune cunoscătoare ale 
orașului și ale istoriei acestuia, 
cum sînt profesorii Vasile Bota, 
Curt Filipi, Nicolae Pavel și al

excursiilor — 
au ca obiectiv 
Brașovului, și 
elevi din alte

vară creează situații dificile gaz
delor din Brașov. Nu de mult, 
comandantul care răspunde de 
desfășurarea excursiilor în oraș, 
a primit un telefon de la con
ducătorul excursiei organizată 
de Școala medic nr. 1 din Bacău 
în care acesta anunța pe tonul 
cel mai nevinovat :

„Sîntem aici, la Brașov, în 
gară. Vrem să ne cazați și să 
ne creați condiții ca să vizităm 
orașul astăzi și mîine”. Desigur, 
o asemenea excursie neplanifi
cată și neanunțată din vreme, 
ca de altfel și excursia Școlii 
medii din Rimnicul Sărat, a 
creat serioase greutăți celor de 
la comandament. A trebuit găsite 
imediat mijloace pentru cazarea 
neașteptalilor excursioniști, a 
trebuit făcute eforturi deose
bite pentru aranjarea unui pro
gram de vizită. Totuși, acesta nu 
a putut fi atît de bogat pe cît 
ar fi dorit atît oaspeții cît și 
gazdele. Bunăoară, nu a putut 
fi văzută nici una dintre marile 
întreprinderi ale orașului,

cum era prevăzut în programul 
de excursie al 
medii din Bacău, 
lui că în zilele 
Uziiiele „Steagul
Uzina de tractoare trebuiau să 
primească alte grupuri de vizi
tatori, programați din vreme.

Nici o excursie nu trebuie 
organizată sau, mai bine zis, im
provizată, fără respectarea ce
rințelor elementare prevăzute în 
instrucțiunile elaborate de Mi
nisterul Învățăm!iitului și de 
C.C. al U.T.M. Înainte de orice, 
fiecare excursie trebuie anunța
tă din timp, pentru a fi înscrisă 
în programul comandamentului 
central de organizare a excursii
lor existent la București și 
de-abia după primirea aprobării 
acestuia să se pornească la 
dram.

Este știut că excursiile din 
timpul verii Sînt un prilej pen
tru stringerea legăturilor de 
prietenie între elevii din diferi
te colțuri ale țării. I)e aceea, 
ele nu trebuie să constituie nu
mai niște vizite ale unor obiec
tive industriale, istorice și cul
turale, ci să prilefuiască mani
festări cullurul-arlistice comune 
între elevii afluți în excursie și 
elevii școlilor din orașul vizitat.

Deși membrii comandamentu
lui pentru organizarea excursii
lor din Brașov și secția de școli 
a Comitetului orășenesc U.T.M.- 
Brașov au avut prilejul în trecut 
să verifice însemnătatea îndepli
nirii acestei cerințe, totuși pînă 
ucum^în timpul excursiilor din 
vara acestui an, nu au luat mă
suri să se organizeze nici Un fel 
de manifestări cultural-arlistice 
comune. Este neapărat necesar 
ca și în această privință să se 
manifeste, inițiativa gazdelor 
din Brașov. Astfel, renumele o- 
rașului de 
tradițional 
excursiilor 
ca mai din

elevilor Școlii 
datorită faptu- 
respective atît 

roșu” cît și

o

Tîmpei ca 
itinerariul 
va justifi-

la poalele 
punct din 
școlare se 
plin.
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CIUCA

apoi pînă de cu- 
secundul Cargoului

curînd.

cu

GEORGE MIHAESCV

co- 
co-

de cursă lungă la vîrsfa de 26 de 
ani. Primul examen pentru co
mandant l-a dat de fapt cu ma
rea. în ultima cursă, la întoarce
rea din Anglia, în drum spre Bel
gia, vasul a fost prins de furtună

rajau
l-au făcut , ,
ierarhia marinărească. în 1955 era 
ofițer III pe „Ardealul", apoi 
ofițer II pe motonava „Tran
silvani#", In .1960 era ofițer 1 pe

wtastre

în 1954, 
numit Ofi- 

Priceperea, iscu-

plinit în
la 18 ani a fost 
fer stagiar.
sinja, hofărîrea și mai presus de 
toate ajutorul, îndemnurile și 
sfaturile comuniștilor, care-l încu-

„Berezina”, 
rînd a fost 
„Mamaia" și, ajutat de 
munistul Adrian Pîrvulescu, 
mandanful vasului, se pregătea să 
dea examenul pentru comandant

într-o dimineață, locuitorii salului Mînăstirea din 
raionul Negrești au văzut că în sat au început 
să sosească mașini încărcate cu ciment, cărămidă 
și alte materiale de construcții. Mulți nu știau ce 
se va construi aici. Au aflat însă îndată că zida
rii au turnat temelia „desenînd“ pe pămînt vii
toarele săli de clasă, laboratorul, cancelaria, cu
loarele etc. O nouă școală. Zidurile au început 

să se înalte repede. Au aflat șl copiii că în

Să fii tînăr Și să fii 
colectivist este fru
mos. Mai ales atuhei 
cînd știi că munca 
fa se bucură din plin

de aprecierea tovarășilor din 
echipă. Bucuria acestei munci 
împlinite se citește și pe Chi
pul colectivistei Ioana Istrafe, 
de la gospodăria colectivă 

Movilifa, raionul Urziceni. i
Foto N. SCARLET

toamnă, cei ce împlinesc 7 ani vor păși pragul 
noii școli. De aceea, ei sînt mai toată ziua în 
jurul zidarilor. La prbpunerea organizației U.T.M., 
tinerii vin cu regularitate pe acest mic șantier al 
satului unde ajută la diverse lucrări. In curînd, 
școala va fi gata să-și primească oaspeții.

M. AFRODITA 
profesor

Ceremonial pionie. 
rese tn tabără la 

Brăneșfi.

COMANDANT DE CURSĂ LUNGĂ
îți dintre noi, în anii 
copilăriei, citind cu 
pasiune și înfrigura
re cărțile lui Jules 
Verne, nu și-ar fi 
dorit să fie măcar 
pentru o clipă ală-

căpitanul Nemo pe sub- 
Nautilius? Dar cîți din- 
nu rîvneau în anii aceia

turi de 
marinul 
tre noi 
soarta lui Dick Sand, care la vîrsfa 
de 15 ani a devenit căpitan? Cu 
amintirea puternică a acestor 
cărți, dar cu îndrăzneala și curajul 
pe care i le-au inspirat organi
zația U.T.M. din școală, fînărul 
Pleșoianu Octavian, fiul unui șo
fer din București, a plecat într-o 
zi din toamna anului 1949 la școa
la medie de marină din Constan
ța. Descoperise 
care se referăa 
vilor la această 
zi se afla deja 
de examinare.

în ziar un anunț 
la înscrierea ele- 
șcdală și a doua 
în fața comisiei 
Poate că altora

le-ar fi trebuit un fimp de reflec
tare, de consfătuire cu părinții. El 
însă hofărîse de mulf! „Mă fac 
marinar“. Și n-a ezitat. Hofărîrea 
e de altfel una din calitățile lui 
și numai cei care înfruntă furtu
nile își pot da seama cît de ne
cesară este această trăsătură de 
caracter în meseria de marinar. 
Visa să sfrăbată mările și ocea
nele, dar deocamdată era aci pe 
pămînt, elev la școală, unde 
Irebuia să se pregătească temei
nic. Colegii, de o seamă cu el, 
și-l amintesc bine în zilele ace
lea. Toată ziua stătea la cursuri, 
dat noaptea adăsta pînă fîrziu, 
uneori îl prindeau zorile aplecat 
asupra cărților care de cele mai 
multe ori nu făceau parte din bi
bliografia școlară. Astronomie, 
manuale de limba rusă, engleză, 
coduri marinărești și foarte, foarte 
niultă literatură.

Și ceea ce și-a dorit t-a îm-

dragoste părintească, 
să treacă repede prin

în Marea Irlandei, în ziua de 6 
martie, ora 21. Mase de aer s-au 
pus în mișcare, valurile se ridi
cau ca niște zimbri spumegînd de 
furie, izbind bordajul. Tot echipa
jul, în frunte cu comandantul și 
cu secundul Pleșoianu, au tăcut 
zile de veghe ți nopți albe. Va
sul, încărcătura și mai ales oa
menii trebuiau feriți de orice pe
ricol care putea fi preîntîmpinat 
numai prin calcule, atenție încor
dată și sînge rece. Și totul a fost 
trecut cu bine. Iar Pleșoianu Oc
tavian a trecut ultimul examen 
practic înainte de a se prezenta 
în fața comisiei care i-a dat tit
lul de comandant de cursă lungă. 
Desigur, și examenul teoretic a 
fost destul de greu. Un coman
dant, mai mult decît orice con
ducător de unitate, are răspun
deri multiple. In grija lui sînt, în 
afară da bogății mari car*

aparțin întregului popor, un capi
tal neprețuit — oamenii. Și el 
trebuie să cunoască toate secre
tele mărilor și oceanelor, trebuie 
să știe astronomie și limbi stră
ine, trebuie să știe matematică și 
noțiuni de mecanică și mai în- 
tîi de toate trebuie să fie un om 
integru : curajos și cu tărie de ca
racter. Comisia de examen a con
statat că comunistul Pleșoianu 
Octavian, la cei 26 de ani ai lui 
întrunește toate aceste calități. Și 
astfel, în ziua de 16 mai, cargoul 
„Mamaia“ a plecat în cursă spre 
țărmurile scăldate de apele Ocea
nului Atlantic, avînd la bord pe 
cel mai tînăr comandant din flo
ta comercială romînească, Octa
vian Pleșoianu.

Foto : AGERPRES

Sosirea 
ambasadorului 

Turciei 
în R. P. Romînă

Joi a sosit Ia București Sem- 
settin Arif Mardin, ambasa
dorul extraordinar șl plenipo
tențiar al Turciei în Republi
ca Populară Romînă.

La sosire, Semsettin Arif 
Mardin a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului Ministerului A- 
facerilor Externe,

Au fost de față Zubeyir 
Aker, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Turciei în R. P. Ro
mînă și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)



Ședința din. ri * dimineața
zilei de 12 iulie

și pace

MOSCOVA 12 (Agerpres).— 
în ședința plenară din 12 iu
lie a Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace care a avut loc în Pa
latul Congreselor din Kremlin 
s-a dat citire răspunsurilor 
unor șefi de guverne ai țări
lor participante la Comitetul 
celor 18 pentru dezarmare, la 
scrisoarea prof. John Bernal.

Acad. Mihail Ralea a citit 
răspunsul președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, Ion Gheorghe Maurer.

Delegaților la congres 
fost prezentat răspunsul 
vemului cehoslovac la 
șoareâ lui John Bernal.

iln acest răspuns Guvernul 
Cehoslovaciei arată că spri
jină întrutotul propunerile 
guvernului sovietic cu privire 
la încheierea unui acord de 
dezarmare generală și totală 
și, în ce-1 privește, contribuie 
activ la realizarea acestui 
scop.

în cadrul ședinței de dimi
neață, prezidată de d-na Su- 
bandrio (Indonezia), primul a 
luat cuvîntul Renato Bitossi, 
președintele Federației Sindi
cale Mondiale.

Renato Bitossi a subliniat 
că politica de război se află 
în contradicție cu interesele 
fundamentale ale clasei mun
citoare.

O. Odinga, vicepreședintele 
partidului „Uniunea națională 
africană din Kenia“, a trans
mis Congresului un salut din 
partea lui Jomo Kenyatta, 
conducătorul poporului din 
Kenya.

„Am sosit din inima Afri
cii la Congresul de la Moscova 
conștienți de răspunderea și 
datoria noastră în lupta pen
tru preîntâmpinarea războiu
lui“, a declarat el. Pacea poa
te fi obținută numai prin de
zarmare și lichidarea oricărei 
dependențe a popoarelor față 
de țările puternice.

Reprezentantul Kenyei a de
clarat că poporul său se pro
nunță pentru pace și dezar
mare. EI a sprijinit progra
mul de întrecere economică în 
condițiile coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale 
diferite propus de Nikita 
Hrușciov.

Acad. Dmitri Skobelțîn, pre
ședintele Comitetului • pentru 
decernarea premiilor interna
ționale Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare“ a dat 
citire scrisorii adresate Con
gresului de președintele Re
publicii Guineea, Seku Ture, 
laureat al acestui premiu.

în scrisoarea care constituie 
un răspuns la rugămintea 
acad. Skobelțîn de a-și preciza 
atitudinea față de congres, 
Seku Ture a subliniat că 
„Partidul democrat și guver
nul Republicii Guineea apro
bă în întregime și sprijină 
convocarea Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace de la Moscova“.

La ședință s-a dat citire 
mesajului adresat Congresului 
de d-na Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului în care 
se spune: „Ca și toate popoa
rele iubitoare de pace din 
lume sîntem convinși că de
zarmarea constituie principala 
problemă a zilelor noastre.

Ceea ce ne-a adunat aici 
este pericolul unui al treilea 
război mondial care poate u- 
cide sute de milioane de oa
meni chiar dacă va fi folosit 
numai armamentul existent, 
a declarat Sydney Silverman, 
parlamentar englez care parti
cipă la congres în calitate de 
oaspete.

Silverman a condamnat cu

le-a 
gu- 

scri-

vehemență explozia nucleară 
americană la mare altitudine.

După ce a amintit declara
ția șefului guvernului sovietic 
că U.R.S.S. nu va începe nici
odată un război nuclear pen
tru a face ca lumea să devină 
comunistă, Sydney Silverman 
a declarat: „Dacă președinte
le Kennedy va face o decla
rație similară în numele ca
pitalismului, ne vom afla la 
jumătate de drum spre lichi
darea pericolului de catastrofă 
nucleară, dar numai la jumă
tate de drum".

Silverman și-a exprimat o 
mare satisfacție față de at
mosfera în care se desfășoară 
Congresul mondial. „Aici exis
tă o deplină libertate a cuvîn- 
tului pentru reprezentanții 
vederilor celor mai opuse”, a 
spus el.

Brock Cheasholm (Canada) 
a spus : Trebuie să înțelegem 
că sîntem reprezentanți ai 
unei singure rase umane, și 
dacă ne este sortit să supra- 
viețuim, trebuie șă supravie
țuim cu toții, și nu numai un 
anumit grup de oameni.

Reprezentanta Indoneziei, 
d-na Subandrio a declarat că 
„concepția păcii și 
trebuie să triumfe 
deni“.

D-na Subandrio a 
mesajului adresat 
lui de președintele Indoneziei, 
dr. Sukamo, în care se spune 
că țelurile Congresului sînt 
— triumful păcii, dezarmarea 
generală, lupta împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, ele sînt, 
de asemenea, țelurile poporu
lui indonezian.

Cunoscutul scriitor arab Mi
hail Nuaime (Liban) a vorbit 
despre răspunderea ce revine 
omului pentru folosirea ener
giei atomice, numai în scopuri 
pașnțce.

Vorbitorul 
creării unei 
în condițiile 
pectului între popoare. „Arma 
nucleară trebuie lichidată de
finitiv“ — a declarat Mihail 
Nuaime.

La ședință a fost citit mesa
jul adresat congresului de 
Kwame Nkrumah, șeful statu
lui Ghana.

în mesaj Kwame Nkrumah 
subliniază „Sînt sincer con
vins că Congresul de la Mos
cova va aduce o contribuție 
importantă la cauza păcii“.

Aici, în Uniunea Sovietică, 
simțim în mod deosebit nă
zuința oamenilor spre pace, a 
spus Homer Jack (S.U.A.), 
oaspete al Congresului mon
dial pentru dezarmare.

Uniunea Sovietică, a spus 
el, a avut cele mai grele pier
deri în timpul ultimului răz
boi mondial. De fapt nu există 
nici o familie în U.R.S.S. care 
să nu fi pierdut pe cineva în 
timpul războiului trecut.

Reprezentantul S.U.A. s-a 
pronunțat pentru interzicerea 
experiențelor cu arma nuclea
ră, pentru realizarea dezarmă
rii.

El a relevat reglementarea 
pașnică a situației din Laos 
ca exemplu 
problemelor 
tigioase.

Vorbitorul 
interesul păcii nu se poate 
transmite Republicii Federale 
Germane arma nucleară.

O mare parte a discursului 
său Jack a consacrat-o pro
blemelor mișcării contempo
rane pentru pace. El s-a pro
nunțat pentru „crearea unei 
conjuncturi cje mare încrede
re între organizațiile care se 
pronunță pentru palce din di
ferite țări“,

despre acțiunea periculoasă și 
provocatoare a guvernului 
S.U.A. — explozia bombei nu
cleare la mare altitudine. „Oa
menii sovietici n-au deschis 
porțile Cosmosului pentru ca 
americanii să le închidă“, a 
spus Titov. Atît timp cît nu 
este prea tîrziu, a continuat 
el, trebuie să se ajungă la un 
acord cu privire la transfor
marea spațiului cosmic într-o 
gigantică zonă a păcii și co
laborării între popoare.

Reprezentantul R.A.U., Ha- 
lid Mohi Ed-Din și-a exprimat 
părerea că dezarmarea gene-

coexistențeipractică a ideii 
în această regiune".

„Cerem semnarea Imediată 
a unui tratat cu privire la in
terzicerea experiențelor nucle
are", a declarat Isitaro Hi- 
rano, conducătorul delegației 
japoneze. El a propus, de ase
menea, ca arma nucleară să 
fie pusă în afara legii.

„Discutarea la Congres a 
problemei experiențelor nu
cleare, protestele pline de mî- 
nie împotriva acestor explozii 
pe care le efectuează acum 
guvernul S.U.A,, arată încă o 
dată cît de frămîntată este

prieteniei 
pretutin-

dat citire 
Congresu-

a sprijinit ideea 
lumi fără arme 
încrederii și res-

de rezolvare a 
internaționale li-

a declarat că în

Ședința din dupd amiaza
zilei de 12 iulie

în ședința de după masă a 
Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace 
primul a luat cuvîntul Sin 
Go Son (R.P.D. Coreeană) care 
a declarat că din cauza poli
ticii de ocupație a S.U.A, pa
cea în Coreea nu a fost res
tabilită nici pînă acum. Sin 
Go Son a denumit Coreea de

sud „ținutul întunericului me
dieval“. Atît timp cît conti
nuă ocuparea Coreei de sud, 
nu se poate spera în unifi
carea țării, nu se poate spera 
într-o pace trainică în Extre
mul Orient, a spus el.

De la tribuna congresului 
cosmonautul sovietic Gherman 
Titov a vorbit cu indignare

pe sçunifê
MOSCOVA. — La 11 iulie 

conducători ai P.C.U.S. și ai 
guvernului sovietic în frunte 
cu Nikita Hrușciov au vizi
tat baza științifică experi
mentală „Gorki Leninskie“ a 
Institutului de genetică al 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S. și Institutul de cer
cetări agricole din regiunile 
centrale ale zonei fără cerno
ziom, la Nemcinovka de lîngă 
Moscova. în tot cursul zilei 
conducătorii sovietici s-au 
documentat asupra activității 
obiectivelor vizitate.

NEW YORK. — Reprezen
tanții celor 11 state arabe la 
O.N.U. (Arabia Saudită, Irak, 
Iordania, Liban, Libia, Maroc, 
R.A.U., Siria, Sudan, Tunisia 
și Yemen) au cerut înscrierea 
pe ordinea de zi a viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., care urmează să în
ceapă la 18 septembrie, a pro
blemei Omanului.

Aspect de la Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace 
de ia Moscova: Delegata indianăRaghupata jinînd în bra(e o fe

tiță sovietică.
Telefoto AGERPRES—TASS

rală și totală sub un control 
internațional eficient este sin
gura posibilitate de a evita o 
catastrofă.

„în Germania occidentală a 
spus Henrich Werner (R.F.G.), 
poate să se aprindă chibritul 
care va provoca o catastrofă 
mondială". Werner a atras a- 
tenția că în R.F.G. se înfăp
tuiește militarizarea 
vieți.

Werner a sprijinit 
Rapacki cu privire la 
unei zone denuclearizate în 
Europa Centrală. „Acesta ar 
putea să devină primul pas 
pe calea spre destinderea reală 
a încordării în relațiile din
tre Est și .Vest, o înfăptuire

întregii

planul 
crearea

întreaga omenire de problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară", a declarat acad. 
Evghenii Fedorov (U.R.S.S.).

Evghenii Fedorov a subliniat 
că încetarea experiențelor 
nucleare este împiedicată de 
un singur lucru și anume de 
refuzul guvernelor puterilor 
occidentale și în primul rînd 
al guvernului S.U.A. de a le 
pune capăt.

Evghenii Fedorov și-a expri
mat părerea că „Congresul 
trebuie să ceară guvernelor 
tuturor puterilor nucleare în
cheierea unui acord cu privire 
la încetarea tuturor experien
țelor nucleare“.

Reprezentantul Africii Cen
trale, Edward Ndlovu a zu-

grăvit tabloul dramatic al asu
pririi coloniale în această re
giune a lumii. El a declarat 
că „toți africanii — de la 
Cairo pînă la Capul Bunei 
Speranțe — se unesc cînd este 
vorba de pace“.

Victoria Nyarku, reprezen
tanta Ghanei, vorbind despre 
rolul important pe care tre
buie să-l aibă femeile în asi
gurarea securității internațio
nale, a propus să se constituie 
o delegație de femei care să 
discute cu John Kennedy și 
cu N. S. Hrușciov problemele 
jficii.

Reprezentantul Indiei Rana 
Jang Bahadur Singh a a- 
nalizat într-o mare parte a 
cuvîntării sale poziția Indiei 
în problemele coexistenței 
pașnice și dezarmării gene
rale. în numele poporului in
dian el a cerut încheierea 
unui acord cu privire la in
terzicerea armei nucleare și 
a condamnat pe cei ce se es
chivează de la semnarea unui 
asemenea acord. Considerăm 
că ultima experiență cu arma 
nucleară, efectuată de S.U.A. 
la mare altitudine este o pri
mejdie pentru 
dernă, a spus 
tantul Indiei 
de asemenea, 
unor zone 
diferite părți ale globului pă- 
mîntesc. El a arătat că lichi
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, înche
ierea Tratatului de pace ger
man, recunoașterea R.D.G. ca 
stat suveran, sînt măsuri de 
natură să contribuie la preîn- 
tîmpinarea unui nou război.

Pentru noi, austriecii, de
zarmarea generală este o pro
blemă de viață și de moarte, 
a declarat reprezentantul Aus
triei, Friedrich Scholl. Ne în
grijorează foarte mult înar
marea R.F.G. care reprezintă 
o primejdie pentru pacea din 
Europa și din întreaga lume. 
Cercurile militariste ale gu
vernului. de la Bonn căută 
să-și înzestreze armata cu 
arma atomică. în Bavaria și 
Italia, în vecinătate directă 
cu țara noastră, se află baze 
atomice ale N.A.T.O. Austria 
a declarat că este neutră și 
astfel a contribuit la cauza 
destinderii încordării interna
ționale. Ea a renunțat la arma 
atomică. Credem că toate ță
rile din Europa trebuie să ne 
urmeze exemplul, a declarat 
Scholl. Dar această măsură 
va fi posibilă numai prin 
lupta pentru dezarmare gene
rală.

Noi, cei din Tanganica, a- 
proape că nu am cunoscut pa
cea. întreaga noastră istorie 
pînă la eliberarea de sub ju
gul colonial a fost istoria unei 
lupte, a declarat Roland 
Mvanghizi. El a subliniat 
numai în condiții de pace 
pot dezvolta normal țările 
fricane.

Lucrările Congresului 
continua vineri.

civilizația mo- 
el- Reprezen- 
s-a pronunțat, 
pentru crearea 

denuclearizate în

că 
se 
a-

vor

experiențele nucleare ale S.U.A.
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

Un grup de oameni de știință so
vietici au făcut Agenției de pre
să „Novosti“ următoarea decla
rație :

Lumea a aflat despre noua pro
vocare împotriva omenirii. Igno- 
rînd avertismentele despre peri
colul extrem de mare la 9 iulie 
atomiștii americani au efectuat în 
regiunea insulei Johnston din O- 
ceanul Pacific o explozie nucleară 
de mare putere la altitudinea de 
aproximativ 200 de mile.

Pentagonul pretinde că explo
zia a fost dictată de considerente 
de securitate națională. Scopul ei 
este de a tulbura legaturile radio 
și de a bloca prin aceasta acțiu
nile unui pretins inamic. Dar ni
meni pu se pregătește să atace 
S.U.A. Argumentele îndoielnice 
ale Pentagonului nu rezistă nici 
unei critici. Cine răspunde însă de 
infectarea unor vaste spații te
restre și din jurul Pămîntului, cine 
poartă răspunderea pentru otrăvi
rea a milioane de oameni ? Hiro- 
șima, Nagasaki, Bikini și Johnston 
sînt verigi ale unui lanț de crime 
împotriva omenirii.

Noi ne exprimăm adînca indig
nare, care este greu de redat în

cuvinte. Omenirea iubitoare de 
pace trebuie să împiedice acțiu
nile ațîțătorilor la un nou război.

Semnează : acad. Aksel Berg, 
acad. Andrei Kursanov, acad. Lev 
Seviakov, acad. Ivan Smalgauzen, 
Evgheni Korovin, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., Serghei Severin — 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., mem
bru activ al Academiei de Științe 
medicale a U.R.S.S., Vasilii Zvon
kov — membru corespondent al. 
Academiei de Științe a U.R.S.S, 

t
ADIS ABEBA 12 (Ager

pres), — Presa etiopiană ca
lifică explozia nucleară ame
ricană efectuată în Cosmos 
drept o sfidare grosolană la 
adresa opiniei publice mon
diale. Ziarul „Voice of Ethio
pia“ scrie : „Urmărind să ob
țină o superioritate. Statele 
Unite trebuie să efectueze ex
plozii nucleare timp de cîțiva 
ani. Și aceasta înseamnă că,

vor
așa-

atît timp cît americanii 
lupta pentru atingerea 
numitei superiorități, omeni
rea va fi nevoită să îndure 
consecințele dăunătoare și 
tragice ale exploziilor lor",

re- 
con-

BERLIN 12 (Agerpres). — In 
pofida numeroaselor proteste 
exprimate de bărbați și femei 
din diferite continente 
prezentanți ai diferitelor,
cepții despre lume, în pofida 
protestelor unor eminenți savan- 
ți, guvernul condus de 
provocat explozia unui dispozi
tiv nuclear la mare altitudine, 
se spune într-o telegramă adre
sată președintelui Kennedy de 
către Secretariatul Federației 
Democratice Internaționale a 
Femeilor,

In numele milioanelor de fe
mei din întreaga lume, federa
ția își exprimă indignarea pro
fundă împotriva experimentării 
armei nucleare, care implică un 
pericol foarte mare pentru ome
nire.

dv. a

MOSCOVA 12 (Agerpres).— 
Referindu-se la schimbul de 
vederi dintre guvernul Uni
unii Sovietice și guvernul Sta
telor Unite ale Americii, agen
ția TASS a dat publicității o 
declarație în care se arată că 
ea este autorizată să preci
zeze că cercurile oficiale so
vietice își exprimă regretul 
pentru faptul că guvernele 
puterilor occidentale nu mani
festă înțelegere în ce privește 
necesitatea lichidării urmări
lor celui de-al doilea război 
mondial prin semnarea unui 
tratat de pace german.

în condițiile ce s-au creat, 
se arată în continuare în de
clarație, cînd în centrul Euro
pei nu sînt lichidate rămăși
țele celui de-al doilea război 
mondial, iar Berlinul occiden
tal a fost transformat într-o 
bază militară a N.A.T.O., a 
lăsa neschimbată această si
tuație ar însemna a ne juca 
cu focul. Aceasta ar însemna 
menținerea primejdiei unei 
ciocniri militare între marile 
puteri în Europa.

Uniunea Sovietică, Republi
ca Democrată Germană și ce
lelalte state iubitoare de pace 
care se pronunță pentru sem
narea tratatului de pace ger
man, nu pot da crezare decla
rațiilor că refuzul puterilor 
occidentale de a participa la 
reglementarea pașnică ger
mană și tendința de a menți
ne în mîinile lor Berlinul oc
cidental ca bază militară a 
lor ar confirma bunele inten
ții ale acestor puteri și dorin
ța lor de a menține libertatea 
pentru populația Berlinului 
occidental.

Dacă acest lucru ar fi ade
vărat, dacă puterile occiden
tale ar avea intenții bune și 
nu ar favoriza acele cercuri 
vest-germane care au procla
mat ca steag al politicii lor 
pretenția la revanșa și la re
vizuirea rezultatelor celui 
de-al doilea război mondial, 
ele n-ar obiecta împotriva 
propunerii guvernului sovietic 
cu privire la transformarea 
Berlinului occidental într-un 
oraș liber demilitarizat. După 
cum se știe această propunere 
prevede nu numai lichidarea 
capitolului celui de-al doilea 
război mondial prin semnarea 
tratatului de pace german 
dacă nu cu ambele state ger
mane, cel puțin cu unul din
tre ele — R.D.G. și proclama
rea Berlinului occidental ica 
oraș liber și demilitarizat, 
dar și acordarea libertății de
pline a populației Berlinului 
occidental de a-și rezolva tre
burile sale interne fără nici 
un amestec din afară.

Nu menținerea trupelor de 
ocupație a celor trei 
occidentale în Berlinul 
dental este aceea care 
asigura libertatea 
populația vest-berlineză, 
cum afirmă fățarnic dușmanii 
reglementării pașnice germa
ne, ]ci tocmai retragerea tru
pelor va asigura acesată li
bertate.

După cum se știe, guvernul 
sovietic a făcut un pas serios 
în întîmpinarea poziției pu
terilor occidentale, acceptind 
ca o anumită perioadă de timp 
trupele de ocupație ale celor 
trei puteri să fie înlocuite cu 
trupele altor state sub steagul 
O.N.U., lucru pe care la decla
rat șeful guvernului sovietic, 
N. S. Hrușciov, la 10 iulie a.c. 
la Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace.

Personalitățile oficiale sus- 
puse ale puterilor occidentale, 
inclusiv din S.U.A., declară că 
principala problemă care des
parte în prezent puterile este 
problema retragerii trupelor 
de ocupație ale celor trei pu
teri din Berlinul occidental. 
Da, aceasta este o problemă 
principală și pentru partea so
vietică. Se știe că 
de alte probleme 
există o anumită 
pozițiilor statelor 
care a ieșit la iveală în cursul 
schimbului de păreri între 
U.R.S.S. și S.U.A. Dar obsta
colul în calea unui acord îl 
constituie tocmai problema 
trupelor de ocupație ale ce-

lor trei puteri occidentale. U- 
niunea Sovietică nu va accep
ta ca în Berlinul occidental să 
fie menținută o bază militară 
a N.A.T.O., și orice intenții de 
a obține asentimentul ei pen
tru acest lulcru sînt nerealiste.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a făcut acum o decla
rație din care rezultă că gu
vernul S.U.A. stăruie asupra 
vechii sale poziții nerealiste 
în problema trupelor celor 
trei puteri în Berlinul occi
dental și asupra nesecității de 
a menține Berlinul occidental 
ca bază militară a N.A.T.O. 
Dacă aceasta este poziția 
S.U.A., atunci Uniunea Sovie
tică, împreună cu multe alte 
state iubitoare de pace, va tre
bui să rezolve problema sem
nării tratatului de pace ger
man și a reglementării pe a- 
ceastă bază a situației din 
Berlinul occidental fără parti-
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LONDRA.
engleze au consimțit ca 
trupe vest-germane să fie 
tocate în Anglia pentru 
strucție.

ACCRA. — După cum 
anunțat, în capitala Republi
cii Ghana — Acera— s-a des
chis o mare expoziție comer
cială și industrială sovietică.

HANOI. — Editura „Cultu. 
ra“ a publicat în 
nameză romanul 
de M. Sadoveanu, 
xemplare.
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HANOI. — La 10 iulie, la
Vientiane a avut Ioc prima șe-
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WASHINGTON, 
iulie, Statele Unite au efec
tuat pe poligonul experimental 
din statul Nevada o nouă ex
plozie subterană a unui dispo
zitiv nuclear.

dința a Comitetului comun 
laoțian pentru încetarea foi 
cului în cadrul căreia au fost 
examinate probleme referitoa
re la metodele de lucru 
comitetului.

BRASILIA. — După 
relatează agenția France Pres
se, Francisco Brochado da 
Rocha, primul ministru de
semnat, care a obținut votul 
de învestitură 
parlamentului și 
să prezinte la 12 
Congresului lista 
net, a anunțat că nu a obți
nut sprijinul celor două parti
de principale care controlea
ză Congresul — partidul so
cial democrat și Uniunea de
mocratică națională. în conse
cință, spune agenția, da Ro
cha intenționează să renunțe 
Ia mandatul său. : Demonstra|ie a studenjilor din Oslo în fata ambasadei S.U.A., împotriva experiențelor 

atomice efectuate de către Statele Unite,
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ciparea puterilor occidentale.
Guvernul sovietic a decla

rat în repetate rînduri că pu
terile occidentale nu pot lipsi 
Uniunea Sovietică ca și pe ce
lelalte state care se pronunță 
pentru încheierea reglementă
rii pașnice germane de drep
tul lor firesc de a semna tra
tatul de pace cu acel stat ger
man care este de acord cu a- 
ceasta.

După 
de pace 
teritoriu 
erate Germane va lua naștere 
o nouă situație. Pe acest teri
toriu nu vor exista rămășițele 
celui de-al doil-ea război mon
dial, va fi restabilită pe de
plin suveranitatea Republicii 
Democrate Germane, inclusiv 
controlul ei asupra căilor de 
comunicație ce trec prin teri
toriul ei și prin spațiul ei ae
rian. După semnarea tratatului 
de pace, așa cum s-a declarat în 
repetate rînduri, Berlinul oc
cidental va fi considerat de 
participanții la tratat ca oraș 
liber și demilitarizat cu toate 
consecințele ce decurg de aici.

Cu alte cuvinte, Uniunea 
Sovietică, ca și celelate state 
care .vor semna tratatul de 
pace cu R.D.G., va proceda 
la fel cum au procedat S.U.A. 
și alți cîțiva aliați ai lor din 
N.A.T.O., cînd au semnat tra
tatul de pace cu Japonia fără 
asentimentul Uniunii Sovieti
ce ca participantă la războiul 
împotriva Japoniei militariste.

Unii oameni politici ai pu-

semnarea tratatului 
cu R.D.G. pe întregul 
al Republicii Demo-

terilor occidentale, probabil, 
în virtutea inerției, n-au re
nunțat încă de a recurge la 
amenințări la adresa Uniunii 
Sovietice. Dar aceste procedee, 
care emană deja demult un 
iz de naftalină, confirmă că a- 
cești oameni politici sînt lip
siți de simțul realității. Ei a- 
preciază situația internaționa
lă și raportul de forțe care 
s-a creat prin ochelarii politi
cii imperialiste agresive, și 
acest lucru este periculos. Este 
periculos să se urmeze calea 
pe care a mers Hitler cu în- 
gîmfarea, aroganța și spiritul 
său aventurier.

Uniunea Sovietică — se a- 
rată în declarația agenției 
TASS — nu urmărește să a- 
graveze relațiile nici cu 
S.U.A., nici cu Anglia, nici cu 
Franța sau Germania occiden
tală. De cîțiva ani guvernul 
U.R.S.S. caută cu răbdare să 
obțină rezolvarea problemei 
reglementării pașnice cu Ger
mania de comun acord cu 
foștii săi aliați. El ar vrea să 
spere că în aceste țări și în 
Germania occidentală se va 
înțelege că actuala situație și 
lipsa unui tratat de pace ger
man pot duce la o catastrofă 
militară.

încheierea tratatului de pace 
cu R.D.G. va pune capăt dis
putelor și divergențelor în ju
rul problemelor legate de re
glementarea pașnică cu Ger
mania, inclusiv în problema 
însănătoșirii situației din Ber
linul occidental, disputelor 
care întrețin de cîțiva ani în
cordarea internațională și 
neliniștesc Europa.

în Occident se afirmă că 
semnarea tratatului de pace 
cu R.D.G. ar putea provoca o 
agravare primejdioasă a situ
ației internaționale. O agra
vare a situației din cauza în
cheierii tratatului de pace 
german poate avea loc numai 
dacă cealaltă parte va dori s-o 
provoace. în ceea ce o priveș
te, Uniunea Sovietică opune 
tendinței forțelor agresive de 
a menține un permanent fo
car de război politica sa fer
mă și consecventă de pace.

Cheia destinderii încordării 
și întăririi păcii în Europa, 
se arată în încheierea decla
rației, este încheierea tratatu
lui de pace german. Uniunea 
Sovietică își va îndeplini pînă 
la capăt datoria în calitate de 
stat care a avut rolul hotărî- 
tor în distrugerea Germaniei 
hitleriste. Această orientare 
de pace a politicii externe a 
U.R.S.S. a fost proclamată so
lemn de la tribuna Congresu
lui mondial pentru dezarmare 
generală și pace de către N. S. 
Hrușciov, șeful guvernului U- 
niunii Sovietice,

Rem«ì nitri

LEOPOLDVILLE 12 (Agerpres). 
Primul ministru congolez Adoula 
a remaniat la 11 Iulie guvernul, 
reducînd numărul miniștrilor și se. 
cretarilor de stat la 25. Această 
remaniere este explicată la Leo
poldville prin motive de „efica
citate și austeritate".

Potrivit componenței noului gu
vern, publicată de agenția con
goleză de știri, principalele modi
ficări constau în atribuirea porto
foliului apărării lui Jerome Ana- 
ay. pînă în prezent comisar extra
ordinar al guvernului în Bukavu, 
și înlocuirea lui Joseph Ileo cu Mi
chel Colin în fruntea Ministerului 
Informațiilor. De asemenea, o se

rie de personalități, printre care 
Christophe Gbenye, președintele 
Mișcării naționale congoleze 
(partidul lui Lumumba), nu mai 
figurează în componența noului 
guvern.

In același timp, la Leopoldville 
s-a dat publicității un comunicat 
oficial în care se anunță constitui
rea de către guvernul central a 
unei provincii a Katangăi de nord, 
care se adaugă celor șase provin
cii deja existente. Această nouă 
provincie cuprinde aproape toate 
regiunile din Katanga locuite de 
membrii tribului Baluba, care, după 
cum se știe, se împotrivesc regi
mului lui Chombe,

Două surprize

mijlocul 
prezentat

cînd, la 
trecute, s-au

rima surpriză au 
avut-o studenții 
Institutului poli
tehnic din cartie
rul newyorkez 
Brooklyn in mo
mentul

lunii 
să-și plătească ta

xele pentru semestrul urmă
tor. Cu această ocazie ei au 
aflat că, în urma hotărârii 
Consiliului Institutului, de a- 
cum înainte vor trebui să plă
tească cu 150 dolari mai mult 
pe an. Șocul a fost extrem 
de puternic mai ales că, după 
cum a scris revista studențeas
că „REPORTER“' aceasta a 
fost „cea de a treia mărire a 
taxelor universitare în decurs 
de trei ani“. Au urmat o serie 
de evenimente cu care condu
cerea Institutului nu era de 
fel obișnuită. Studenții s-au 
adunat în fața birourilor rec
torului și au început să scan
deze : „Este necinstit!“. „Este 
necinstit!“. 400 dintre ei s-au 
îndreptat spre clădirea „De
partamentului bunăstării“ de 
pe Jay Street scandînd: „Ce
rem să fim ajutați“. Dar cu 
aceasta stările de spirit nu 
s-au liniștit. Rectorul Institu
tului, dr. Ernst Weber, a fost 
nevoit să primească o delega
ție alcătuită din 100 de stu
denți care i-au spus în față, 
potrivit revistei „Reporter“, 
că sînt indignați deoarece 
„statul și guvernele federale, 
la fel ca și marele business, 
nu sînt în stare să. asigure un 
sprijin financiar suficient in
stitutelor de învățămînt supe
rior“. Singurul răspuns pe care 
l-a putut da d-l Weber a fost 
acela că taxele universitare 
au fost sporite întrucît corpo
rația care conduce acest cole-

giu se așteaptă să aibă un de
ficit de 200.000 dolari.

Cea de a doua surpriză nu 
au mai avut-o studenții, ei 
guvernatorul statului New 
York, binecunoscutul miliar - 
dar american Nelson Rocke- 
feller, Atunci cînd acesta a 
sosit la Universitatea de stat 
din Geneseo (statul New 
York) el a fost întimpinat de 
studenți cu o pancartă uriașă 
pe care era scris: t,Nu vrem, 
să mai plătim taxe“, Inciden, 
tul a fost cu atît mai supără
tor cu cît autoritățile univers 
sitar e locale au fost nevoite 
să dea jos, cu forța, pancarta 
pe care o purtau studenții în 
timp* ce aceștia din urmă, 
purtînd brasarde negre de 
doliu la mânecile hainelor. au 
continuat să demonstreze'"îm
potriva măririi taxelor uni
versitare și lipsei oricărei 
preocupări din partea statului 
față de nevoile studenților. 
Pînă la sfârșit, studenții Uni- 
versității din Geneseo au în
ființat un ,,Comitet de luptă 
împotriva taxelor școlare“ 
care, în decurs de 24 de orc, 
a strîns 675 semnături pe o 
moțiune de protest adresată 
autorităților federale.

Cele două „surprize“ petre
cute în universitățile ameri
cane nu sînt nici primele și 
nici ultimele de acest fel. Ele 
demonstrează însă că stu
denții din S.U.A. sint tot mai 
hotărîți să se opună ofensivei 
creșterii taxelor universitare, 
care ridică noi bariere în ca
lea tinerilor dornici de a în
văța dar sînt lipsiți de mijloa
cele materiale necesare pen
tru a-și asigura acest „lux“.

I. RETEGAN


